
  
  
  
  

Snejbjerg, den 24. februar 2022  
  
  

Ordinært Årsmøde  
  
  
  

I Snejbjerg Cykelmotion  
  
  

torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00   
i Snejbjerg Hallens Restaurant  

   
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
a Claus Hjøllund valgt til dirigent 

 
2. Bestyrelsens beretning 

a Claus fremlagde beretningen fra bestyrelsen. 
(Beretningen er vedlagt som bilag) 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering 
a Regnskabet er godkendt (vedhæftet som bilag) 

  
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår. 

a Budgettet er godkendt (vedhæftet som bilag) 
  

5. Behandling af indkomne forslag:  
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 11/2 

a. Der er ikke indkommet nogle forslag 
 

6. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen indstiller og har sat kontingentet til 
kr.300,00 

a. Godkendt 
 

7. Aktivitets udvalg 2021-22 
a. Mona fremlagde beretning fra aktivitetsudvalget (vedhæftet som bilag) 



8. MIDT 24 
a. Lars K fremlagde beretning fra MIDT 24 (2021) og planer for MIDT 24 (2022)   

 
9. Årets rytter. 

a. Lars Roesgaard er valgt som årets rytter. 
 

10. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.   
  
11. På valg er  

1. Keld Studsgård Nielsen    Modtager genvalg for to år  
2. Pia Ørving Ibsen     Ikke på valg  
3. Torben Ørving Ibsen     Ikke på valg  
4. Claus Hjøllund    Ikke på valg  
5. Peter Ackermann    På valg, modtager genvalg 
6. Suppleant (gerne en med lyst til at overtage økonomi funktionen)  
7. Evt. 2. supplant  

 
Keld Studsgård Nielsen og Peter Ackermann genvalgt. 

  
12. Valg af aktivitetsudvalg.  

 
  Carlo Lauritsen       Ikke på valg  
  Jette Pedersen      På valg, modtager genvalg for et år  
 Mona Kjær Nielsen     Ikke på valg  
  Lars Roesgaard      På valg, modtager ikke genvalg  
  Bjarne Bærentsen     På valg, modtager ikke genvalg  
  Kurt Knudsen      Ikke på valg 

 
 Jette Pedersen og Francois Tronche er genvalgt og valgt til aktivitetsudvalget 

 
13. Eventuelt:  
 
Efter årsmødet bød klubben på et godt foredrag med Rasmus Winter Ultra and adventure 
cycling with diabetes samt lidt tapas og drikkevarer  
  
Per P gjorde opmærksom på Tour de France starten i Danmark, og opfordrede folk til at melde 
sig som frivillige til løbet. 
  
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget  



Årsberetning 2021 – Bestyrelsen 
 
Jeg vil prøve at sammenfatte hvad vi i bestyrelsen har haft oppe at vende og tænkt 
i cykelåret 2021 
Vi er pt xx medlemmer fordelt over 5 hold. 
Vi syntes der har været pænt fremmøde til vores ture men kunne selvfølgelig godt bruge flere 
medlemmer. 
 
Som noget nyt forsøgte vi os med et E hold. Det blev skudt godt i gang, men vi er lidt usikre på 
hvordan det går. 
Vi mener det stadig er vigtigt at holde fokus på de forskellige hold - at man vælger det rigtige hold 
og at holdet holder den fart der er bestemt. 
 
Den 19. juni blev der afholdt Midt 24, og det må vi nok sige blev en succes. stor tak til Lars 
Kongsted og holdet bag. Og husk nu at melde jer som frivillig til Midt 24 d. 18. juni 2022 
 
D. 22. september var Snejbjerg Cykelmotion inviteret til fælles arrangement i Hammerum Hallen. 
Der var først cykeltur på tre niveauer, derefter bag og burgere. Efter spisning var der et fint indslag 
af Michael Blaudzun der fortalte om sine år med professionel cykling. Efter foredrag var der så 
mulighed for at blive og se VM i linjeløb. Alt i alt et rigtig fint arrangement. 
 
Så har vi jo som i ved fået bestilt nyt cykeltøj. For nu at gøre det så nemt som muligt (og fordi der 
ikke er et tøjudvalg) valgte vi at køre videre med det design vi havde. Halvdelen af sponsorerne er 
blevet og 4 nye er kommet til: 
 

- VVS firmaet Mogens Jensen 
- Gartnerhallen 
- Vestjysk Bank 
- REMA 

 
Det nye tøj skulle gerne være her sidst i april. 
Jeg vil gerne sige stor tak til Jette for et stort arbejde med sponsorer og bestilling, og opfølgning af 
bestillinger af tøjet. 
 
Til sidst vil vi gerne blive ved med at opfordre til at i - medlemmer ligger billeder og oplevelser op 
på vores Facebookside. Det er god inspiration og motivation til vores medlemmer 
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Snejbjerg CYKELMOTION

Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2021

Sponsorindtægt Midt24 14.300                 
Challenge DK indtægter 1.000                    
Indtægter MIdt24 24.992                 
Kontingenter, over 18 år 18.900                   18.900                 
Indtægter, egne 59.192                 
Trehøje rundt -                            
Udgifter til Midt24 cykeløbet -39.848                 
Arrangementer og medlemsmøder -7.351                    
Bestyrelsesmøder og generalforsamling -                            
EDB udgifter / hjemmeside mv. -2.291                    
Medlemskab, DCU og DGI -1.000                    
Husleje kælderrum -1.000                    
Porto og gebyrer -3.155                    
Gaver -1.160                    
Renteudgifter -745                         -56.550               
Resultat egne dispositioner 2.642                    
Bidrag til Fællesforeningen -865                         -865                       
ÅRETS Overskud 1.777                    

Balance pr. 31. december 2021
AKTIVER 2021 2020
Indestående, Handelsbanken, trafikofficials -                            -                          
Indestående, Handelsbanken 83.619                   90.292                 
AKTIVER I ALT 83.619                   90.292                 

PASSIVER
Egenkapital, primo 81.292                   82.357                 
Årets resultat 1.777                      -1.065                  
Egenkapital, ultimo 83.069                   81.292                 
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Forudbetalt cykeltøj -                            -                          
Forudbetalte sponsorer/deltagere Midt24 550                          9.000                    
Gældsforpligtelser 550                          9.000                    

PASSIVER I ALT 83.619                   90.292                 



Snejbjerg CYKELMOTION

Budget for 2022

Sponsorindtægt Midt24 20.000      
Challenge DK indtægter 1.000         
Indtægter MIdt24 29.000      
Kontingenter, over 18 år 20.000    20.000      
Indtægter, egne 70.000      
Udgifter til Midt24 cykeløbet -45.000   
Arrangementer og medlemsmøder -10.000   
Bestyrelsesmøder og generalforsamling -5.000      
EDB udgifter / hjemmeside mv. -2.291      
Medlemskab, DCU og DGI -1.000      
Husleje kælderrum -1.000      
Porto og gebyrer -3.500      
Gaver -1.000      
Renteudgifter -800          -69.591     
Resultat egne dispositioner 409              
Bidrag til Fællesforeningen -1.000      -1.000        
ÅRETS resultat -591            



Orientering fra Aktivitetsudvalget ved årsmødet 2022 
  
2021 har kun været lidt præget af Corona. Vi startede op som sædvanlig med 
sommertidens komme søndag den 28. marts 2021. 

Træningsdage har været mandage, onsdage og søndage. Kun onsdage var med 
kaptajner.  

Som noget nyt i 2021, lavede vi et E hold, som startede med 4-5 deltagere, det blev 
dog kun til et par stykker i gennemsnit pr. træningsaften. Holdet kørte hele 
sæsonen, og vi satser på en endnu bedre sæson for dette hold i 2022.  

For første gang prøvede vi at lave en kaptajn liste med få faste kaptajner, som så 
skulle lave nogle få aktiviteter til hver træningsaften. Vi har indtryk af det virkede 
godt, så det vil vi fortsætte med i år, hvis vi ellers kan få kaptajn listen fyldt op. Vi 
har en liste med, hvor man kan skrive sig på, hvis man vil tage en kaptajn rolle for et 
af holdene. 

I det forløbende år har vi haft følgende aktiviteter:  

Svingkursus ved MCH hvor alle hold var med. Det var en rigtig god aften. Vi cyklede 
holdvis fra Hallen til MCH, hvor Per P., Kurt M. og Kim H. lavede sving og teknik 
øvelser for de forskellige hold, både med og uden tempo. Det var en meget 
udbytterig aften. Tak til jer instruktører for dette, og ikke mindst til Jette, som holdt 
med servicebilen, hvor der var værktøj, energibarer, og en øl som afslutning på en 
hård træningsaften. 

Kaffe og kage efter træningen blev ikke rigtig til noget i 2021, men Aktivitetsudvalget 
har besluttet at prøve igen i 2022, dog uden kage, da vi synes der er så meget ekstra, 
bl.a. Svingkursus, grill aften, og øl/vand i private haver samt langturen, hvor klubben 
giver tilskud. 

Grill aften ved hallen blev i 2021 gennemført med stor tilslutning og godt vejr. Vi har 
planlagt ny grill aften til onsdag d. 1/6 2022.  

Øl/vand i private haver er også blevet gennemført i 2021, med god tilslutning. Stor 
tak til værterne, uden jer er det ikke muligt. Vi satser på det igen i 2022, og sender 
en liste rundt, som man kan skrive sig på, hvis man vil være vært en aften. 

Langturen i 2021 var planlagt til at foregå omkring Vrads, med en lang og kort rute, 
ligesom som i 2020. Turen blev dog aflyst, pga. et stort cykelløb i området den dag vi 



skulle have været afsted. Vi var dog så heldige at blive inviteret til Hammerum 
Hallen, sammen med alle klubberne i Herning og omegn, til en cykeltrænings dag. 
Efter cykelturen var der burger og foredrag med Michael Blaudzun. Vi var en god 
stor flok afsted fra Snejbjerg, måske fordi klubben betalte deltagergebyret. Vi kørte 
et par timer i opdelte hold, som vi kender det hjemmefra. Det var et godt socialt 
arrangement, og dejligt at prøve nye ruter og måder at køre på. 

I 2022 har vi planlagt langturen som et ”stjerneløb” dog ikke som løb, men som tur. 
Dette for at prøve noget nyt, samt for at alle hold kan deltage på hvert deres niveau. 
Vi har planlagt turen med 5 grene på ca. 20 - 25km, således man kan køre 1, 2 eller 3 
grene, alt efter niveau og ønske, inden frokost. Derved kan vi alle mødes til frokost 
ved hallen, dog måske lidt forskudt, men muligheden er der. Samtidig sparer vi også 
at skulle afsted i bilen til et eller andet sted, ligesom man kan slutte tidligere, hvis 
man skal noget andet, inden turen er gennemført. 

Mvh Aktivitetsudvalget 

(Bjarne Bærentsen) 

 

 


