
Korup Cykelmotion 1. marts 2016 

Generalforsamling 2016 

1. Valg af dirigent : Tormod 

2. valg af referent : Per 

3. Formandens beretning: Palle bød velkommen til det store 

fremmøde af medlemmer og fortalte lidt om hvad 2015 havde budt 

på oplevelser og udfordringer på cyklen.  Mange medlemmer havde 

deltaget i motionsløb, startende med Forårsklassikeren i Morud, 

Stjernetramp i Brobyværk, Fyn rundt, Hærvejsløbet (både race og 

MTB), Grejsdalløbet i Vejle, Alpetramp i Brobyværk. Harzenturen i 

Bededagsferien var også en rigtig god og hyggelig tur. Formanden 

talte også om at MTB afdelingen var stagneret lidt,  bl.a grundet èn 

af de meget aktive, Joachim er meget arbejdsramt. Formanden 

håber på at der er en MTB`er der vil i bestyrelsen eller være en slags 

kontaktperson. Der er også medlemmer der kommer på cykelbanen, 

dette er en sjov og anderledes måde at cykle på. 

I KCM er vi meget sociale og prøver på at afslutte med en kop kaffe i 

hallen eller vores grillaften en gang om måneden. Dette giver en god 

snak på tværs af gruppeinddelinger, MTB og Racer. KCM havde også 

en rigtig fin stand ved KIF`s 75 års jubilæum. Bestyrelsen har flere 

tiltag i støbeskeen.  

Formandens beretning blev godkendt. 

4. Godkendelse af årsregnskab: Michael S. fremlagde årets regnskab 

som blev godkendt.  (se bilag som blev omdelt) Han fortalte lidt om 

hvad der havde været af indtægter og udgifter, cykeltøj på lager, 

tilskud til løb osv. 

5. Kontingent :      Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, 

dette blev vedtaget. 

6. På valg til bestyrelsen : Palle, Lars + Lars. Genvalg til alle. 



7. Valg af revisor : Bestyrelsen foreslår Claus Damsbo. Vedtaget 

8. Træning+ planlagte arrangementer : Opstart på sommeren 1. tirsdag 

efter sommertid. 1. motionsløb er Forårsklassikeren i Morud som er 

klubbetalt ved samlet tilmelding. (bliver lagt op på FB og 

hjemmeside). Der bliver nok også en tur eller to til det jydske med 

MTB`en. Erling laver en aktivitet hos OGF (22.marts) tilmelding på 

FB. )  Forslag:9.april er der foredrag med Henning Schultz, hvilket 

kræver en forhånd tilkendegivelse om man er interesseret.  

9. EVT.:  Hjemmeside, vi har fået ny hjemmeside og har man 

eventuelle ønsker så kontakt Palle. Forslag1: Telefonnumre på 

bestyrelsen. Forslag2: Eventkalender på klubbens FB.  

Vi havde (som vanlig) en god debat om gruppesammensætning og 

samtræning en gang imellem. Det er nok en god ide at skrive på FB 

at man kommer. Dels for at for at holde hinanden oppe, dels for at 

have ligesindede/ jævnbyrdige kammerater.   

 

Der blev snakket lidt om aktiviteter på cykelbanen og Fausto Coppi / 

Claude Criqlion som der er nogle medlemmer der har meldt sig til.   

 

   Per/ref         

 

 

 

 

 

 


