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Snejbjerg, den 20. januar 2018 

Ordinært Årsmøde 

         I Snejbjerg Cykelmotion 

fredag den 2. marts 2018 kl. 18.30  

                                    i Snejbjerg Hallens Restaurant  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent: Klaus Vortmann er valgt som dirigent  

2. Bestyrelsens beretning: Svenn gennemgik beretning fra bestyrelsen (se vedhæftet 
beretning) - Beretning er godkendt. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering: Keld fremlagde årsregnskabet for 
2017. (Se vedhæftet årsregnskab) - Regnskabet for 2017 er godkendt.  

4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår: Svenn fremlagde budgettet for 
det kommende regnskabsår - Budgettet for 2018 er godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag:  
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag 15/2: Der er indkommet et forsalg  
 om at starte kl 18 hele året, forslaget er stillet af Lars. Forslaget blev fravalgt, da aktivitets  
 udvalget i december 2017 havde besluttet at starte kl 18 hele sæsonen. 

6. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen indstiller og har sat kontingentet til kr. 
300,00: Kontigent for 2018 er vedtager. 

7. Aktivitets udvalg, 2018:  
 Start og slut af træningsaftener: Starter og slutter ved Hallen, begrundelse er at klubben  
 bliver mere synlig. 
 Social sammenhold: Der bliver serveret kaffe i hallen om onsdage efter endt træning,  
 klubben betaler kaffen. Ønsker man at købe en øl eller sodavand er dette for egen regning. 
 Herrehold: Der vil om mandagen også være herre hold, skulle der være   
 nogen damer der ønsker at cykle med herren om mandag vil det også være en mulighed.  
 Der vil dog stadigvæk være damehold om mandagen. 
 Start tidspunkt: Der vil fra 2018 være start kl 18 hele sæsonen. 
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 Svingkursus: Der vil i starten af juni bliver afholdt svinkursus, Kurt Markussen har sagt ja  
 til at undervise. 
 Løb: Hvis der skulle være en flok der har lyste til at deltager i lokale løb, rettes   
 henvendelse til aktivitets udvalget, så som vil betale løbegebyret. 
 Sæsonopstart: Der er sæson opstart den 25 marts fra Hallen, både for racer og MTB. 

8. Årets rytter: Mogens Rinder blev årets rytter 2017 

9. Valg til bestyrelsen samt suppleanter 
På valg er  1. Svenn Vind – ikke på valg, men fortsætter 
 2. Karen Madsen – modtager genvalg - Genvalgt 
 3. Keld Studsgård Nielsen – modtager genvalg - Genvalgt 
 4. Hans Jørgen Knudsen – ikke på valg, men fortsætter 
 5. Klaus Wortmann – modtager ikke genvalg -  
 1. suppleant  
 2. suppleant  

  Bestyrelsen skal være 5 mand + suppleanter 
10. Valg af aktivitetsudvalg 

På valg er  Knud Erik Christensen – genopstiller - Genvalgt  
  Kurt Hansen - Valgt 
  Mogens Rinder - Valgt 
  Lars Kongsted - Valgt 
  Susanne Degn - Valgt  

11. Eventuelt 
• Tøjudvalg status: Der opfordres til at klubbens medlemmer møder op i klub tøj, når 

der køres i klubregi.  
• Farten på holdene: Der opfordres til at der laves en E hold, så der vil være 

mulighed for at få nogle flere medlemer. Der opfordres til at aktivitets udvalget tager 
stilling til dette. Der opfordres til at man er obs på at holde farten på de respektive 
hold, så alle har mulighed for at følge med.  

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget 
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