Generalforsamling i Liggecykelforeningen
13. maj 2017.
Referat

1. Valg af ordstyrer.
Jørgen Pedersen

2. Valg af referent.
Jørgen Østeraa

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Ved møde i Holbæk (to år tidligere) med 25 fremmødte var der enighed om at bruge
penge på aktiviteter. Derfor er der for anden gang blevet gennemført en tur i minibus til
Spezi, hvor klubben betaler halvdelen af transporten. Det gav et underskud på kr.
4500, som klubben dækkede.
Forårsweekend ved Blommehaven camping havde kun lille fremmøde.
DM i Værløse med god deltagelse. Blev arrangeret af Velomobilcentret uden indsats
fra bestyrelsens side.
Enkelte medlemmer var repræsenteret ved Cyklo i Århus. Deltagelse var gratis for
foreningen. Der var udstilling af forskellige liggecykler. Hans Jørgen deltog med sine
egne cykler. God oplevelse, så interesse for at deltage igen. Vi har dog intet hørt fra
festivalen selvom formanden har henvendt sig.
Bestyrelsens aktivitet har været lav. Der har ikke været holdt fysiske møder, og
forskellige emner er blevet ordnet over mail.
Der er ikke rigtig nogen, der er engageret i at skabe indhold på hjemmesiden. Der er
ikke noget perspektiv i at drive et forum, da den slags foregår på Facebook, så det er
blevet lukket ned, for ikke at give nogen forventninger om, at man kan få svar der.
Fremover skal der nok arbejdes mere i retning af et ”visitkort på nettet”.
Beretningen blev godkendt.

4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Der ønskes en bedre udspecificering af transportudgifter.
Der var opbakning til arrangement af DM.
Det fremlagte regnskab blev godkendt.

5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år.
Uændret kontingent på kr. 95 pr. år. Fremover kommer vi til at fortsætte en diskussion
om, hvorvidt vi kan opkræve kontingent med det aktivitetsniveau, foreningen har.

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag var blevet fremsendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Den bestående bestyrelse genopstillede og blev genvalgt. Ingen andre ønskede at
stille op. Heller ikke som suppleanter.
Bestyrelsen består af:
Jørgen Pedersen (Formand)
Hans Jørgen Boye Pedersen
Jørgen Østeraa

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Søren Flensted Möller genvalgt. Halfdan Grimstad nyvalgt. Aksel Riisbberg Hansen
valgt som suppleant.

9. Eventuelt.

DM er aflyst i år, da ingen har vist interesse som arrangører, og bestyrelsen ikke
ønsker at tage opgaven. Hvis nogen melder sig i de kommende år, tager vi det op igen.
Der vil blive afholdt et socialt arrangement i stedet. Der kommer nok samme antal, men
det er meget nemmere for arrangørerne. Evt. med deltagelse i et etableret løb med
tilskud af foreningen.

