
Ordinær generalforsamling 

I VCMO Vallensbæk Cykelmotion 

 Mandag den 17. marts 2014 kl.19.00 

I lokalet over caféen, Vallensbæk Idrætscenter, Idræts allé 2, Vallensbæk. 

  

Dagsorden ifølge VCMO og VI 39’ love: 

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere. 

1. Jesper Bech Petersen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at indkaldelsen var 

lovligt varslet ved indrykning af annonce i Folkebladet og på hjemmesiden. 

2. Troels og Jens Ove blev valgt til stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. 

1. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Leif Gjesing Hansen, supplerede 

med billeder fra året der er gået. Beretningen blev taget til efterretning af 

medlemmerne med applaus. Beretningen vedlægges i et særskilt bilag. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 

1. Kasserer Per W. Hansen gennemgik posterne i regnskabet, som udviste et overskud 

på kr. 11.602,55 og egenkapitalen udgør herefter kr. 72.142,81 pr. 31.12.2013.       

En lille kommentar om en sammentællings fejl, blev efterregnet og fundet i orden og 

regnskabet blev herefter taget til efterretning. Regnskab vedlægges i et særskilt bilag. 

4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for kommende sæson. 

1. Kasseren gennemgik både indtægter og udgifter i budgettet for 2014, som udviser en 

balance på minus kr. 10.275. På indtægtssiden forventer bestyrelsen en 

medlemsnedgang af ikke cykel aktive medlemmer, så vi lander på 40 medlemmer i 

2014. På udgiftssiden investeres i øget aktiviteter for medlemmerne, dels for at 

fastholde, men også for at tiltrække nye medlemmer samt tilbyde kurser til nye 

trænere og kaptajner samt første hjælps kursus. 

Der blev stillet spørgsmålstegn til det forventet lavere medlemstal?        

Næstformand Allan Hansen svaret at det er vanskeligt at forudse, men vi ser en 

nedgang.   

 Bestyrelsen foreslog herefter et uændret kontingent, kr. 450,- og et familie 

medlemskab kr. 675,- for sæsonen 2014, hvilket blev godkendt af forsamlingen. 

Budgettet vedlægges sammen med regnskabet i særskilt bilag. 

5. Indkomne forslag 

  Formanden har ikke modtaget nogen forslag. 



6. Valg til bestyrelsen 

1. Kasserer: Per W. Hansen (modtager ikke genvalg)  

 Generalforsamlingen valgte Allan Hansen til kasserer for 2 år.  

 

2. Næstformand: Allan Hansen (Modtager genvalg, Skifter rolle)   

 Generalforsamlingen valgte Casper Christensen til næstformand for 2 år. 

3. Bestyrelsesmedlem Jesper Bech Petersen (modtager ikke genvalg) 

 Generalforsamlingen valgte Jesper Ellborg til bestyrelsen 2 år. 

       

4. 1. Suppleant Carsten Machholdt (modtager genvalg)                            

 Generalforsamlingen genvalgte Carsten Machholdt for 1 år.                                                                  

5. 2. Suppleant Casper Christensen (ønsker at opstille til bestyrelsen) 

 Generalforsamlingen valgte Jens Ove Bay som 2. suppleant for 1 år.  

6. Revisor: Jan Jensen (modtager genvalg)                                                                                               

 Jan Jensen blev genvalgt for en ny 1 årig periode. 

7. Valg af 5 delegerede + 2 suppleanter til VI 39’ hovedgeneralforsamling (for 1 år) 

1. Denne opgave overlod generalforsamlingen til den valgte bestyrelse. 

 

Bestyrelseslisten efter valget: 

Formand:   Leif Gjersing Hansen 

Næstformand: Casper Christensen 

Kasserer:  Allan Hansen 

Referat:  Søren Nielsen 

Bestyrelsesmedlem: Bo Christiansen 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Ellborg 

Suppleant 1: Carsten Machholdt 

Suppleant 2: Jens Over Bay 

Revisor:  Jan Jensen 

 

7. Eventuelt (herunder kan intet vedtages). 

1. Der blev diskuteret modtagelse af nye ryttere, fremmøde og særligt årsager til et 

ringe fremmøde til klubbens træning.  

Ingen nye ryttere er blevet sat og efterladt på en VCMO træning. Men vi skal nok 

alle sammen være bedre til at indsluse nye medlemmer socialt, så de hurtigere får et 

tilhørsforhold til klubben. 



Hver enkle medlem kan gøre noget for at få flere medlemmer, inviterer familie, 

venner, naboer og arbejdskollegaer med på trænings ture, til gavn for øget 

fremmøde, særligt for hold 2. Der er bred enighed om at et hold 2 mangler et 

omdrejningspunkt, form af en træner eller kaptajn rolle. Et evig tilbagevende 

problem og løsninger er ikke ligetil, både bestyrelse og medlemmer må tage del i 

løsningen, at finde en eller flere som tager ansvar som kaptajn eller holdleder for et 

hold 2. 

I 2013 har Falk bl.a. grundet sin skade taget træningen på hold 2. Også Per W. 

Hansen har i året påtaget sig kaptajn rollen.  

Klubben har siden efteråret 2013 indledt et trænings samarbejde med Fin Form fra 

Glostrup og de skulle gerne booste volumen i fremmødet. De kommer primært til at 

deltager i vores torsdags træning, hvor Henrik Falk i øvrigt styre træningen og 

VCMO er velkommende til deres træning lørdag formiddag.  

Carsten Machholdt fortalte om han sidste år havde 3 nye med til træning og deres 

oplevelse var at det gik for stærkt. Det viser hvor vigtigt det er at vi også har et tilbud 

til dem som ikke ønsker/kan/vil kører så stærkt som hold 1 gør.  

Benny Pedersen mener ikke det betyder ikke at man ønsker en kortere tur, bare at det 

godt må tage lidt længere tid på hold 2.   

Casper opfordrer til at bruge/skrive på Facebook og/eller på hjemmesidens blog, at 

man komme til træning. Dette skulle gerne få flere til træning, når nu man kan se at 

den og den møder op…   

Henrik Falk fortaler om sin træning, at han veksler mellem transportstykker og 

bakkekørsel, holdtræning og at vores trænings ture generelt er meget struktureret i 

forhold til andre. Henrik er inviteret til at styre DK3650 træning 2 gange, da de alt 

for ofte sætter folk på deres turer.  

Leif nævnte at vi over foråret/sommeren vil forsøge at gøre VCMO mere synlig 

lokalt med flyers-opslag i supermarkeder. 

Leif opfordret til at man melder sig til klubbens tilbud til nye kurser for nye trænere, 

DGI træningskurser og første hjælps kursus.  

Jens Ove opfordrer til at invitere bredder, altså dem som træner sammen i mindre 

grupper uden at være tilknyttet en klub. Udfordringen er at få skabt kontakt med 

disse ”selvtræner” og give dem muligheden for at deltage i vores træning.      

Henrik Falk nævnte at Michael Gravlund igen i år vil arrangere en Hallands tur i juni 

måned, men at Falk ikke deltager i år. Han opfordre til melde sig til turen og mindet 



om at man skal vælge sin gearing med omhu, for i år bliver bakkerne lidt stejler og 

længere… 

Summen af dette er: 

- Mere struktur på modtagelse af nye medlemmer    

- Genopbygning af hold 2  

- Söderåsen, et eventudvalg for at ændre på den vin/vingummi hygge 

- Motionsløb køres sammen som gruppe 

2. Da der ikke var yderligere kommentarer fra medlemmerne, så kunne dirigenten, som 

på myndig vis havde styret mødet, konstatere at dagsordenen var udtømt og 

erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

  

 

 

Den 18.3.2014. 

Referent 

Søren Nielsen 


