Referat fra GHCK’s
Generalforsamling d. 28/2 2019

1. Valg af ordstyrer og referent:
Ordstyrer, Ole Hansen, kunne konstatere at GF var indkaldt rettidigt.
Referent, Peter Breum
2.

Formandens beretning:
Hans har ordet:
- antal medlemmer, aldersfordeling
- Mallorcatur
- Grand Prix
- ”husorden”, opfordring til go’ ånd ift. Fillipavej-foreningen og brug af klubhus
Beretning godkendt efter få kommentarer ang. klubhusets brug.

3. Regnskab:
Henning gennemgik regnskab.
Spørgsmål til budgetteret udgift til arrangementer på 25.000 – skyldes jubilæumsår.
Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag:
Erik Thor fremlagde forslag om fællesaktivitet i form af enkeltstart til foråret og efteråret for at
teste om årets træning har båret frugt.
Flere gav udtryk for, at det var et godt forslag.
Bestyrelsen og Erik ”drøfter videre” mht. hvordan og hvornår arrangementet afholdes.

5. Fastsættelse af kontingent:
Medlemmer: 400 kr.
Nye medlemmer: 1000 kr. (incl. tøj)

6. Valg af bestyrelse:
Formand på valg – Hans modtog genvalg
Erik ”Mispel” på valg – ønskede ikke genvalg
Brian Ragborg valgt som nyt bestyrelsesmedlem
7. Valg af suppleanter:
Søren og Allan accepterede genvalg
8. Valg af Revisor og suppleant:
Carsten og Søren accepterede genvalg

9. Aktivitetskalender:
Formanden gennemgik aktiviteterne, ansvarlige samt tovholdere fra bestyrelsen.
Se aktivitetskalender på hjemmesiden.
Der arbejdes med forskellige ideer til ”Tours” – Tour-udvalg nedsættes.

10. Tourudvalg:
Peter Frank fremlagde ide og tanker om et Tourudvalgs opgaver og ansvar. Alle er selvfølgelig
fortsat velkomne til at slå forslag om løb op på ”Opslagstavlen”.
Peter Frank, Allan, Rasmus, Henrik Hougaard meldte sig som medlemmer.

11. Evt.:
Peter Frank forslog nedsættelse af ”Tøj/Sponsor-udvalg” for at aflaste Henning. Forskellige tiltag,
ideer og former blev vendt.
Rasmus, Mogens, Henning meldte sig som medlemmer.
Peter Frank fremlagde ønske om alternative/nye ruter. Medlemmerne opfordres til at komme med
nye ruter – at hjælpe Henning og Jens Jørgen.
Der ses et problem med de lange ”transportveje”, når turen går nord og øst på.
Flere input blev givet.
Klubben er igen inviteret til at deltage i Grand Prix – der ser ud til at være tilslutning. Peter Frank og
Ramsing er tovholdere.
Peter Frank kommenterede holdinddeling og opfordrede til at medlemmerne kører på de hold, de
”passer til”. Der blev debatteret livligt – holdkaptajn udpeges fra gang til gang, ikke køre på ”for lavt
hold”, laves lister over hold…..osv
/pb

