
Generalforsamling 2019 
 

Referat 
 

Esbjerg Cykle Motion 
 

d. 4/2-2019 

 

 

 Valg af dirigent 

 Preben Stausholm. 

 

 Bestyrelsens beretning for det forgangene år 

 Beretningen er læst og godkendt. 

 

 Forlæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab for 2018. 

 Regnskabet for 2018 er gennemgået og godkendt.  

 

 Nye tiltag fra bestyrelsen for 2019 

 Træningsdagen bliver ændret for 2019 sæsonen til søndag i stedet for lørdag. 

Dette blandt andet grundet den megen trafik der opleves om lørdagen. Træning 

om onsdagen bliver kl. 17.30 

 ECM Stjerne Tour og Vadehavsløbet vil der være ændringer i prisen hvis det er 

grupper der tilmelder sig. Der vil forkomme en ændring af ruten grundet 

anlægsarbejde i Kvaglund. 

 Vi har gennemgået aktivitetsplanen for 2019. Aktiviteterne vil blive lagt på 

hjemmesiden.  

 

 Fastsættelse af kontingent 2019 

 Kontingent vil fortsat være det samme som 2018. 

 

 Behandling af indkomne forslag 

 Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. 

 

 Fremlæggelse af budget 2019 til orientering 

 Budget for 2019 er godkendt 

 

Valg 
 

 Valg af formand 

 Ikke på valg i år. 

 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

 Søren Boysen og Carsten Albertsen er genvalgt for 2019 

 

Suppleanter:  Michael Gregersen, Lars K Jensen genvalgt for 2019. 

 

 2 suppleanter 

Michael Gregersen 

Lars K. Jensen 

  



 Revisor samt revisorsuppleant (Genvalgt) 

Jørgen Tobiasen 

Svend Ole Madsen 

 

 Løbsudvalg (Genvalgt)  

Henning Kristensen  

Holger G Dalstrup 

Jørgen Tobiasen 

 

Arrangement / Klublokale udvalget (Genvalgt) 

 Arne Gram 

 Svend Christiansen 

 John Ewert 

 

Turudvalg 

 Karl Kristian Stausbøll 

Torben Skot Hansen (genvalgt) 

Lars K. Jensen (Valgt for 2019) 

 

 Eventuelt 

 

Der blev talt om hvordan vi får nye og flere medlemmer. Der blev blandt andet forslået 

at medlemmerne i højere grad opfordres til at køre i klubtøj. Kan vi tiltrække nye 

medlemmer blandt de mange der kører uden for klub regi. Vil vi kunne have fokus på at 

trække helt nye cyklister til klubben som ikke har cyklet før. Flere har ytret ønske om, 

at tage sig af den opgave. Bestyrelsen vil tage det op på de næste møder. Der blev fra 

en medlem forslået at tilknytte en DGI konsulent. 

 

Søren forslog at man søgte DIF om penge til indkøb af x antal ”låne cykler” således at 

klubben kunne opstarte nye medlemmer som ønskede at afprøve klubbens tilbud. Der 

blev af et medlem forslået, at vi ikke holder pause i sommerferien.  

 

Kurt bragte et forslag omkring gratis cykeltøj til nye medlemmer. 

 

Det er vigtigt at medlemmerne dukker op til træning om onsdagen og søndagen.  

Der arbejdes fortsat med at skabe et samarbejde med SGI. Michael Gregersen og 

Henning Kristensen arbejder med dette.  

 

Der blev forslået at lave en intro aften for nye cykellister.  

 

 

 


