
Referat af generalforsamling 

Ishøj Motion Cykel Club 

Mandag d. 7.februar 2022 - kl. 19:00 i Foreningshuset, Strandvangen 54A 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetæller 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer

6. Behandling af evt. indkomne forslag. 

7. Valg af formand for 2 år. Lars Aarup modtager genvalg 

8. Valg af 1 bestyrelsemedlemmer for 2 år Søren T. Jensen modtager genvalg 

9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

10. Valg af revisor, Jan Friedl modtager genvalg 

11. Valg af en revisorsuppleant. 

12. Eventuelt. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. Forslag sendes til infor@im-cc.dk eller personligt til Lars Aarup:laarup@pc.dk 

Referat:  

 

ad.1. 
Erling Mogensen valgt 
 
ad.2. 
Søren Jensen valgt. Stemmetæller: Søren Kirkegård  
 
ad.3. 
Søren Jensen læste beretning i stedet for Formand Lars Aarup der var sygemeldt. 

IMCC GF-beretning feb.2022. 

Cykelåret 2021 startede ikke som vi havde ønsket os. Allerede d.5.januar blev restriktioner 
skærpet pga. af en muteret smitsom britisk corona-virus. Vores planlagte generalforsamling d.8/2 
kunne ikke gennemføres da en forsamlingsbekendtgørelse i praksis ikke tillod en fysisk 
generalforsamling. Vi udsatte GF til d.29/3, hvilket heller ikke lod sig gøre. Først d.31. maj kunne 
det lade sig gøre på Strandvangen med corona-pas og værnemidler for siddende. (22 medlemmer) 
Kontingentbetaling blev udsat til efter GF. Bestyrelsesmøder blev afholdt på Teams.  



For de aktive betød det at vi måtte dele os op i grupper. Hvis flere end fem mødte op ved 
klubhuset skulle man holde 2 meters afstand til hinanden. Der blev kørt i mindre grupper på 
landevej, Gravel og til spinning i fitness Ishøj. Fra 1.marts kunne vi mødes udendørs i grupper på 
op til 25 personer. Indendørs og sociale aktiviter var stadig ikke tilladt. Sæsonstarten d.28/3 var 
derfor uden det sædvanlige grillarrangement (også 2/5). I påsken, første weekend efter 
sæsonstart, blev der tilbudt kørsel 5 dage i træk. Ud over de sædvanlige træningsdage blev der i 
løbet af sæsonen arrangeret ture: Frederiksund tur, Fårevejle/Veddinge, Halland (aflyst pga. 
restriktioner), Pandekagetur med våd hjemtur i tordenvejr (hjemturen gik i vasken på flere måder. 
Disciplinen var ikke efter normal Ishøj standard). Bornfondo og Skjoldnæsholmløbet blev corona-
aflyst. 

Planlagte klubture til Mallorca og Altea/Calpe blev Corona-aflyst og i stedet forsøgte vi os med tur 
til de fynske alper i uge 19. Det blev til 4 overnatninger på Gl.Avernæs på Sydvest Fyn. 12 ryttere 
blev forkælet med god service og lækker mad. Vejene var lidt våde, udsigterne lidt grå, men vi fik 
kørt nogle gode ture med drive in Bagerstop, Golfbakken i Svanninge mm. og aftenhygge med 
skomagerpot, kaffe og drinks. 

Årets klubtur d.29/8 til Vestsjælland bød også på lidt våde veje, men tørvejr. 20 m/k ryttere mødte 
kl.9 i Kokkens (Michael F Hansen) sommerhus v Svallerupstrand til kaffe og morgenbrød. Vi kørte i 
to hold på for os ukendte bakkede og bugtede småveje. Dagen sluttede med grillhygge, kaffe og 
kage. Der var også grillhygge d.6/6, 15/8 og til Standerstrygningen d.26/9. Sæsonafslutning foregik 
9/10 i City 2 med 18 hullers minigolf efterfulgt af grillmeny og drikkevare. Årets sidste sociale 
aktivitet var den traditionelle julebanko med gløgg, æbleskiver og fine præmier samt mulighed for 
at prøver cykeltøj fra Ale´, derom senere. Der var stadig liv på cyklerne i eftersæsonen. Der kørte 
Gravel-hold hver lørdag, få kørte landevej søndag og spinning var i gang tirsdag og torsdag. 
 
Søren Bjørn har lavet statistik på fremmøde til træningen i juni måned. Det viser at der er mødt 
17,4 medlemmer pr. gang og 43 forskellige medlemmer har deltaget. Det er bedre end de to 
foregående år hvor der er blevet målt. I år har vi fået 4 nye medlemmer og vi er ved årets 
afslutning er 64 medlemmer.  
 
A/B- og C-holdet har gennem sæsonen haft holdledere næsten hver gang. Det har D-holdet også, 
men fremmødet har været sparsomt. Palle N C har gennemført DGI´s holdlederkursus.
 
Ironman kunne gennemføres i år. I samarbejde med bokseklubben lægger klubbens medlemmer 
en fantastisk arbejdsindsats der kan mærkes i klubkassen og gør det muligt gennemføre vores 
sociale arrangementer.  
På vores generalforsamling, hvor bestyrelsen var uændret, blev det vedtaget at fastholde 
kontingentet på 400 kr. om året. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at vurdere om vi skal forsætte 
med abonnementet på Cykelmotion (nu Velomore). 
IMCC har 
kontingent gøres nemmere. App´en giver endvidere mulighed medlemsliste, indbyrdes 
kommunikation og information om aktiviteter. 
På seneste GF blev der forelagt 2 forslag til nyt klubtøj. Begge forslag blev afvist og vi forsætter 
med det gamle. Der er lavet en uforpligtende tøjundersøgelse der vil vise hvordan vores tøjaftale 
med Ale´ skal være. Endelig bestilling vil blive sat i værk i jan/feb. 



Klubhuset trænger i den grad til vedligeholdelse og vi har længe prøvet at få en dialog omkring 
dette med kommunen. Det ser nu ud til at lykkes. Ishøj kommune forventer at foretage udvendig 
vedligeholdelse af klubhuset i 2022. Man vil male udvendige facader og gavle. Gennemgå vinduer, 
tagpap og foretage skadedyrs forebyggelse. Forventet tagdækning i 2024. Udhængsskabet foran 
klubhuset er blevet flot renoveret af René Locht. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
 Beretning godkendt enstemmigt. 
 
ad.4. 
Orientering af Erik Damborg.  
Regnskab godkendt. 
Se bilag 
 
ad.5. 
Orientering af Villy Dahl Jensen. Budgetteret underskud på 7000kr. 
Budget godkendt. Kontingent stadig 400kr. 
Se bilag 
 
ad.6.  
Ingen indkomne forslag 
 
ad.7. 
Lars Aarup genvalgt. 
 
ad.8. 
Søren Jensen genvalgt
 
ad.9.
Kette Bjørn genvalgt. 
 
ad.10. 
Jan Friedl genvalgt. 
 
ad.11. 
Palle Stüker valgt 
 
ad.12. 
Evt. Klubtur; Tour de France, 2.etape 25-26/6: Ishøj  Korsør retur. Overnatning på Reersø kro. 925 
kr. for db-værelse. Ca 7 ½ pers. gav uforpligtende forhåndstilmelding. 
 
Diskussion om Velomore abonnement. To personer gav udtryk for at bladet var blevet dårligere og 
at man kunne hente informationer om cykel relaterede ting på nettet. To andre følte sig inspireret 
af artikler og var glad for papirudgaven. Bestyrelsen tager abonnementet op på næste møde. 
 
Deadline for bestilling ag klubtøj d.8/2. 



23 medlemmer deltog. Mødet slut kl.20.                                           Referent Søren T Jensen.

___________________________                                                      _____________________________
                     Referent                                                                                                Dirigent


