
Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub 

Den 25. februar 2019 
 

1. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Karsten Andersen som dirigent. Dette blev vedtaget. 

Dirigenten kunne derefter konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt  

 

2. Formandens beretning. 

 

Formanden gennemgik beretningen. Beretningen er vedlagt som bilag. 

Der var ikke nogen kommentarer til formandens beretning. 

 

3. Beretning fra eventuelle udvalg. 

 

Der var ikke nogen udvalg og derfor ikke nogen beretninger. 

 

4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

 

Kassereren omdelte reviderede regnskab. 

Kassereren uddybede enkelte poster. Kontingentindtægter var højere end sidste år, hvilket var positivt. 

Sponsorindtægter var lavere hvilket blandt andet skyldes omlægning af nogle aftaler og perioder. 

Udgifter til Klubhus var faldet, da klubhuset var blevet solgt.  

Underskuddet på cykelløbet var mindre end i 2017, hvilket blandt andet skyldes flere startpenge fra flere 

deltagere. Men der havde også været flere udgifter til præmier. 

Resultatet af driften var et overskud på 295 kr. 

I forbindelse med afhændelse af klubhuset, har kommunen over taget klubhuset og gælden i form af et 

rente- og afdragsfrit lån. Klubben har dog skulle indfri et andet lån vedrørende installation af gasfyr og 

regnskabet indeholder også en nedskrivning af friværdien af huset. Det samlede resultat var derefter et 

underskud på. 93.705 kr. 

Klubbens kassebeholdning var således næsten uforandret på 232.306 kr. 

 

Der var ingen kommentarer eller yderligere spørgsmål til regnskabet, der herefter blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ikke nogen indkomne forslag. 

  



 

6. Fastsættelse af kontingent og betalingsform 

 

Bestyrelsen foreslog at medlemmer med kategorien ”passiv med adgang til SCK-tilbud” skulle være 

forpligtiget til at hjælpe ved minimum 1 af SCK’s arrangementer om året. 

 

I øvrigt skulle kontingentsatser være uforandrede i forhold til 2018: 

Aktive fra 17 år (fra junior)  675 kr.  (450 ved indmeldelse efter 1. august) 

Aktive indtil 17 år :  350 kr.  (275 ved indmeldelse efter 1. august) 

Passiv:   150 kr. 

Passive ægtepar:  220 kr. 

Passive med adgang til SCK-tilbud: 400 kr. 

Betaling til klubbens konto 

  

Formanden kunne tilføje at bestyrelsen havde modtaget positive tilbagemeldinger fra medlemmer med 

kategorien ”passiv med adgang til SCK-tilbud” på den foreslåede ændring. 

 

Bestyrelsens forlag til kontingent blev vedtaget uden yderligere kommentarer. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

 

Da Jens Lausten Hansen, der var blevet valgt som formand i 2018, havde valgt at trække sig i årets løb og 

Jesper Schack, som næstformand havde overtaget indtil generalforsamlingen, skulle der vælges en formand 

for 1 år. 

 

Bestyrelsen foreslog Jesper Schack, der blev valgt for 1 år. 

 

Yderligere var til ordinært valg 

Kasserer: Kis Hansen, genvalgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem Tonni Johannsen, genvalgt for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem Patrick Wildenradt, genvalgt for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem Morten Malmquist, genvalgt for 2 år. 

 

Bestyrelsesmedlem Brian Dahl Lausen havde af jobmæssige årsager ønsket at udtræde af bestyrelsen, og 

der skulle derfor vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.  

 

Bestyrelsen foreslog Torben Roth, der blev valgt for 1 år. 

 

Valg af suppleanter: 

Bestyrelsen foreslog Brian Dahl Lausen, som suppleant. Der var ikke andre kandidater. Brian Dahl Lausen 

blev derefter valgt for 1 år. Den resterende suppleantpost forblev vakant. 

 

Valg af rytterrepræsentant: 

Thomas Jepsen ønskede at stoppe som rytterrepræsentant. Jørn Nielsen accepterede at stille op som 

rytterrepræsentant og han blev dermed valgt. 

 



8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

 

Ordinært valg af revisorer for 1 år 

Revisor: Karsten Andersen, genvalgt 

Revisor: Tom Bøttger Frømling, genvalgt 

Revisorsuppleant: vakant 

 

9. Valg til evt. udvalg 

 

Der var ingen udvalg og derfor ikke nogen valg. 

 

10. Eventuelt. 

 

Der var ikke nogen emner under eventuelt, så dirigenten kunne takke for god ro og orden. 

 

 

Referent 

 

Karsten Andersen 

 


