
Generalforsamling 

 
Referat CCM generalforsamling, som afholdt i ………. 

 
Seniorhuset – Skolevej 10 – 6070 Christiansfeld 

 

tirsdag den 27. november 2018 kl. 19.30 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter § 8: 
 

 
1. Valg af dirigent. 
 
 Willy Søndergaard 
 
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed. 
 
 85 medlemmer 
 Fokus på rekruttering 
 Spinning Cuben  
 Bjarne K. instruktør 
 Veteraner godt fremmøde torsdag – brug klublokalet 
 MTB start 2017 
 Juleafslutning, som vanlig god tilslutning og fine gevinster 
 Nytårstur med champagne og kransekage 
 Vintercup 16 hold 
 MTB tur Sea West med 12 deltagere 10 H 114 km lørdag samt 2 D 
 25 års jubilæum i klubhuset den 17. marts 2017 (tur på MTB) 
 Jubilæumsfest med 52 deltagere den 25. marts på BMH 
 Opstart racer med 40 deltage, suppe fra BMH 
 Mallorca 30 deltagere uge 16 
 Rands Fjord 
 Cykelstafetten den 27. maj, godt arrangement men for få deltagere 
 Hærvejsløbet i alt 6 deltagere MTB/racer 
 Grejsdalsløbet 
 Tørskindturen 
 Sdr. Jylland rundt august 
 Lillebælt rundt 
 Ôtztaler 4 pers. 
 Alpetramp 
 Klubmesterskaber samt fest 



 Kaptajnkursus 
  
 
 
    
 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. 
 
 Regnskabet fremlagt, viser et underskud på 5.981,65 hvilken var budgetteret. 
 Egenkapital er 68.911,02 samt tøjkonto 21.000. 
 Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
 Spørgsmål vedr. Conventus: Udfordringer med at få integreret Conventus på vores  
 website, kan løses for kr. 2.500 – 4.000 via ekstern hjælp. 
 Sagen blev sat på standby da kasserer meddelte sin afgang. 
 
 Især bookingdelen er en stor mangel på at fremme aktiviteterne. Såfremt denne del 
 ikke kommer til at fungere, vil vores website blive uinteressant. Tillige vil det påvirke  
 deltagelsen i arrangementer, idet ikke alle er på FB.  
  
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
 

a. Fremtidig organisering af CCM 
 
 Oplæg ved Jørn. 
 
 Forslaget får ikke konsekvenser i.f.m. vedtægtsændring. 
 
 Der foreslås oprettet 3 underudvalg med følgende opgaver: 
 

1. Ture og aktiviteter 
2. Klublokale, møder og fester 
3. Marketing, WEB, SOMI, sponsorer 

 
 Formålet er at få løst praktiske opgaver, således at bestyrelsen får tid til drifts- 
 mæssige opgaver, samt udvikle CCM.  
 Forslaget fik en positiv modtagelse.  2 meldte sig til udvalget klublokale, møder og 
 fester, idet Jette K. samt Pia S. gerne vil deltage. 
 
 Ud fra generalforsamlingens tilbagemelding, bør bestyrelsen arbejde på at få dette på 
 plads, måske flere end 2-3 medlemmer for at få flere kompetencer.  
 
  
5. Fastsættelse af kontingent. 
 
 Kontingentet fastsat til kr. 150,- pr. år. 
 
 
6. Valg af bestyrelse. 

 
Følgende er på valg: 
a. Finn Kragelund 



b. Leif Krog, kasserer (afgår uden for tur) 
c. Jørn Enegaard (modtager ikke genvalg) 

 
 Formand:  Finn Kragelund genvalgt til bestyrelsen 
 Kasserer:  Erik Jespersen valgt for 1 år 
 Bestyrelsesmedl. Frank Sørensen 

 
 
7. Valg af 2 suppleanter. 
 
 1. suppleant Jeppe Pedersen 
 2. suppleant Bent Christensen 
 
8. Valg af revisor + suppleant. 
 
 Valgt som revisor Anne Marie Olsen 
 
 Valgt som revisorsuppleant Pia Vibeke Schmidt  
 
 
9. Eventuelt. 
 

a. Større arrangementer 
 
Vores deltagelse i cykelstafetten har de sidste 2 år tilført CCM kr. 23.500. 
Er det noget som vi skal fortsætte med, og vil medlemmerne stille op når der er 
brug for hjælp. 
 
Formålet er ikke at tjene penge til CCM, men derimod vise at CCM er i stand til at 
løfte store opgaver, og dermed markere sig i vort lokalområde som en aktiv klub.  
 
Generalforsamlingen var positiv stemt på nær et medlem. 
 
I fald at Cykelstafetten bliver aktualiseret i 2019, har Jørn tilbudt at være den 
bærende del samt koordinator.    
 
 

b. Årets cykelmotionist 
  
 Årets cykelmotionist 2018 blev Karen Margrethe Simonsen. 
 
  
 Spørgsmål:  Hvad skal tøjkontoen anvendes til? 
 
 Ved beregning af tilskud har bestyrelsen kalkuleret med et salg af en given størrelse.  
 Der er imidlertid solgt mindre tøj end kalkuleret. 
 
 Restbeløbet på kr. 21.000 kontoføres særskilt, og beløbet skal anvendes om  
 tøjtilskud. 
 
 Nuværende sponsorater som udløber i 2018 forlænges således, at nuværende 
 klubdragt også anvendes i 2019. 
 



 Spørgsmål: Kaptajn liste samt faste ruter så deltagerne kender distancen. 
 
 Bestyrelsen arbejder med dette punkt.   
 
  

 
 
 
 
Christiansfeld den 29. november 2018 
 
// Jørn Enegaard / referent  


