
Referat af generalforsamlingen den 22. januar 2009 
 
 
Deltagere: 14 medlemmer 
 

1. Valg af dirigent og referent: 
Dirigent: Knud Erik Thomsen 
Referent: Annette Færing 
 

2. Bestyrelsens beretning v. Bjørn Christoffersen: 
Bjørn fremlagde bestyrelsens beretning som kan ses på hjemmesiden. 
Beretningen blev godkendt og overgivet til debat. 
Mogens Sand roste arbejdet omkring ”Poster i skoven”.  
Disse bruges også flittigt af klubbens træner René og Bjørn har planer om at 
videreudvikle projektet med frit tilgængeligt undervisningsmateriale. 
Knud Erik kunne tilsluttede sig formandens forslag om at arrangere yderligere en klubtur 
i 2009 og foreslog Nyminde Gab som muligt område, da der findes nytegnet kort og 
gode overnatningsmuligheder. 
Desuden syntes han, det var ærgerligt klubben ikke har fået fat på mountainbike folket, 
som er storbrugere af Hallingskoven. 
Jens fortalte, at deres cyklen forårsager en del nye stier i skoven. 
Bjørn foreslog at klubben kan kontakter Mountainbike klubben og fortælle dem om 
skovens betydning for vores sport.  
 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2008 v. Anita Lunding: 
Anita gennemgik regnskabet. 
Der blev tilføjet at indtægterne for åbne løb og Sydfyns 5-daws var netto beløb. 
Vi kom ud af 2008 med et overskud på 24.117 kr. 
Et pænt stort overskud. 
Kontingentet til DOF er ikke steget meget for vores klub. 
Der blev konstateret at i 2011 har klubben jubilæum samt at en udskiftning af emit-
brikkerne snart står for tur. 
 

4. Fastsættelse af kontingent for 2009. 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 
 

5. Fremlæggelse af budget for 2009. 
Anita fremlagde bestyrelsens budgetforslag.  
Der budgetteres med et underskud på 7500 kr. 
Gitte påpegede, at der ud over budgettet måske var mulighed for igen i år at opsætte 
boder på torvet, men at vores B-løb endnu ikke er på plads, og det budgetterede 
overskud derfor ikke er sikkert. 
Knud Erik foreslog at kortudgifterne blev sat op for at kunne investere i opdatering af 
klubbens digitale kort og indkøb af en GPS til Svends brug ved korttegning. Stierne vil 
kunne læses direkte ind ved brug af en GPS. 
Bjørn svarede, at klubben igen vil ansøge fonde bl.a. til indkøb af digitalt kortmateriale. 
Der vil også være mulighed for at dække uforudsete udgifter ved at tage fra hovedstolen. 



Rene påpegede det fornuftige i at have fokus på korttegning, for at få endnu et godt ry 
hos de andre klubber. Vi har i forvejen et godt ry i forhold til spændende banelægning. 
Knud Erik konkluderede, at med bestyrelsens opmærksomhed på at søge fondsmidler vil 
han foreslå budgettet vedtaget, og dette skete enstemmigt. 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
Punktet udgik da ingen forslag var indkommet. 
 

7. Valg af kasserer. 
Anita blev enstemmigt genvalgt. 
 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Charlotte Wilhardt, formanden for arrangementsudvalget stillede ikke op til genvalg. 
Bestyrelsen takkede Charlotte for godt arbejde og Gitte Christoffersen blev valgt som 
nyt medlem af bestyrelsen.  
Bestyrelsens øvrige medlemmer Michala Ankjær Dinesen, Svend Johansen, Jens Ibsen 
og Annette Færing blev alle genvalgte. 
 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Herluf Jensen blev genvalgt og Niels Smedegaard blev valgt som suppleant. 
 

10. Valg af revisor. 
Jette Sørensen blev genvalgt. 
 

11. Eventuelt, herunder kåring af årets medlem. 
Mogens gjorde opmærksom på at klubben har 60 års jubilæum i 2011. 
Rene kårede årets medlem 2008. Årets medlem har udgjort en stor del af klubbens sjæl 
og altid engangeret sig 100 % i klubbens arbejde, samt været den helt store primusmotor 
for at få klubbens medlemmer ud at løbe divisionsløb (trods de nye utaknemmelige 
regler). Han viser nye medlemmer til rette og er en uvurderlig hjælp for træneren med 
hensyn til udsætning og indsamling af poster om tirsdagen. Årets medlem kan kun være 
Jens Ibsen. 
Finn forsøgte sig med et ulovligt punkt (økonomi kan ikke drøftes under evt.!), idet han 
foreslog, at klubben indkøbte en postenhed med nummeret 140. Forsamlingen 
opfordrede kassereren til at finde pengene og købe enheden. Klubben havde trods alt et 
”mindre” overskud i år. 
Til slut takkede ordstyreren for god ro og orden og Lis fik tilladelse til at servere den 
længe ventede kage. 
 

Tak til de fremmødte for en god generalforsamling. 
 
 

Referent 
Annette Færing 

  
 


