
B1KE • RUN • TR1 
MultiMotionllAssens 

GENERALFORSAMLING 

ONSDAG DEN 23. FEBRUAR 2020 KL. 19.00 

I SUKKERTOPPEN, ARENA ASSENS 

REFERAT 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsens forslag: Niels Jørn Jensen dirigent og Lone Petersen referent. Begge vælges. 

2. Formandens beretning 

Beretningen godkendes. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, herunder udkast til næste års 

budget og kontingentstørrelse 

Regnskabet godkendes uden kommentarer. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Og der fremlægges et udkast til budget. 

4. Indkomne forslag og aktivitetsplan 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsens aktivitetsplan: Foredrag ved Shiva 

Leissner den 23.3. med forudgående spisning. En minitri i eftersommeren, en sommerfest. 

Walkerne planlægger en tur til Århus - de skal gå 30 km. Nogle løbere skal med på Lillebælt 

Halvmarathon. 

Kommentar: Det ville være godt, hvis der på klubbens hjemmeside var reklame for kommende 

aktiviteter, cykelløb f.eks. Så klubånden kunne styrkes ved fælles oplevelser og praktisk med fælles 

transport til og fra. 

S. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Kasserer Helle Klenum - er villig til genvalg 

Repr. for cykeludvalget Peter Bay - er ikke villig til genvalg 

Repr. for løbeudvalget Elisabeth Bonde - er ikke villig til genvalg 

For cykeludvalget foreslår bestyrelsen John Pedersen/Thorøhuse 

John vælges. 

For løbeudvalget har bestyrelsen ikke et forslag, men Peter Veisgaard foreslås. 

Peter vælges. 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg er: Tom Pedersen 

Tom har meddelt, at han modtager genvalg. 

Tom vælges. 



7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er: Karsten Dittmann og Jørgen Skov 

Begge genvælges. 

8. Eventuelt 

Ide: At klubben husker og sender en hilsen ved dødsfald - både hos medlemmer og partnere. 

At klubben skaffer cykler til nye folk, så man kan prøve sporten, uden at skulle investere. 

Mere aktivitet om vinteren. 

Intro-tur for nye cyklister inden forårs-sæsonen - med base hos Ulrik Christensen. 

Reklame for klubtøjet. 

Vigtigt at nyhedsbrevet annonceres i god tid. 

Antal til stede: 31 

Referent: Lone Petersen 

Dirigent: Niels Jørn Jensen 
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