
Referat fra generalforsamlingen i KCM den 22. marts 2022. 

 

 

1. Valg af dirigent og referent: Poul Brahms og Pia Brylle valgt. 

2. Godkendelse af dagsorden: Indkaldelse til generalforsamling er rettidig varslet og dagsorden er 

godkendt uden yderligere kommentar.  

3. Formandens beretning: Ulrik berettede at Corona også har fyldt meget i det forgangne år, og flere 

cykelløb har været aflyst. Til trods for dette, har KCMs egne medlemmer cyklet gode og lange ture 

med hinanden på klubaftnerne.  

Ulrik omtaler kun ét enkelt løb (Prison Break) hvor der har været deltagere fra KCM, og der har kun 

været afholdt én enkelt klubtur til Silkeborg.  

Klubben har valgt ikke at arrangere en udenlandstur i 2022, på grund af Tour de Storebælt, hvor 

KCM er repræsenteret med ca. 30 deltagere på henholdsvis 100 km. og 200 km.  

Der er opstart af fælles træning i forbindelse med Tour de Storebælt, søndag den 27.03.2022 kl. 

9.30. Træningen foregår i 2 grupper, for dem som skal køre henholdsvis 100 km og 200 km. 

Træningen starter stille og roligt, men kilometerantallet øges gradvis over de kommende 

træningsdage. Selvom man ikke er tilmeldt løbet, er man meget velkommen til at deltage i 

træningen.   

Der er kørt flittigt på gravel- og MTB hen over vinteren. Lars Dyreborg og Per Teisen får stor ros for 

tilrettelæggelse af varierede ture.  

Gruppe 3 er også kommet godt i gang takket være Danny Hinze og Michael Kristensen, som altid 

deler billeder fra turen med os andre.  

Erling skal have tak for at trække det store læs og skærme for vinden.  

Kim skal have stor ros for at lægge klublokale til, både ude og inde, når de sociale 

klubarrangementer afholdes og han har godt styr på regnskabet.  

Officiel sæsonstart er den 03.04.2022, hvor der efterfølgende er pølser i klubhuset hos Kim.  

Ulrik synes det overordnet går godt i KCM med i alt 45 medlemmer. 

4. Forelæggelse af revideret regnskab: Kim gennemgik regnskabet ud fra udleverede bilag. 

Regnskabet godkendes uden yderligere kommentar.  

5. Forlæggelse af bestyrelsens budgetforslag: Det fremgår ikke af vedtægterne, at der skal forelægge 

et budget, hvorfor dette ikke forefindes. 

6. Fastlæggelse af kontingent: Ingen forslag til kontingentændringer, hvorfor kontingentet fortsætter 

uændret med 425 kr. pr medlem. 

7. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 

8. Valg af formand: Ulrik Møller er genvalgt 

9. Valg af kasserer: Kim Vittrup er ikke på valg. 

10. Valg af sekretær: Erling Nørregaard er ikke på valg. 

11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2. stk.): Lars Dyreborg er genvalgt. Michael Kristensen er 

ikke på valg. 

11a. Valg af suppleanter (2. stk.): Per Teisen er genvalgt. Kent Larsen er genvalgt.  

12. Valg af revisor: Claus Dansbo er valgt. 

12a.Valg af revisor suppleant: Claus Nørlev er genvalgt.  



13.  Eventuelt: Per Teisen har oprettet 2 grupper på Facebook for henholdsvis de medlemmer, som 

skal cykle 100 km. og de medlemmer, som skal cykle 200 km.  

Du skal tilmelde dig gruppen for at være opdateret med information om transport, udlevering af 

startnummer og andet.   

Træning foregår på racer både tirsdag og torsdag indtil efter Tour de Storebælt er afholdt, derefter 

aftales der individuelt på torsdage, om blandet kørsel efter egne ønsker. 

Det anbefales, at alt kommunikation vedrørende træning foregår via den officielle KCM 

Facebookside. Meld gerne tilbage, så alle har mulighed for at se, hvem der kommer eller ikke 

kommer til træning.  

Kommende forslag til bestyrelsen:  

- Efterårs weekendtur til f.eks. Djursland, Silkeborg. 

- Endagstur til f.eks. Vejle eller et andet hyggeligt sted.   

- Forslag til hvordan vi som motionsklub kan gøre os attraktive overfor nye medlemmer og få 

dem integreret i klubben. Integrationsopgaven skal betragtes som en fælles opgave for alle 

nuværende medlemmer. 

  

Ordstyren takkede for god ro og orden og alle gik i Caféen og fik Pulled Pork burger. 


