
 
 

 

Referat fra Generalforsamling MCC – søndag den 16. februar 2020 

Kl. 10:00 i Mejrup Kultur- og Fritidscenter. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent/Referent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab for 2019. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år og godkendelse heraf 

Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget. 

6. Valg af bestyrelse: 

På valg: Morten Bjerre, Bo Madsen (begge genopstiller ikke) 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Evt. 

Punkt 1. 

Per Knudsen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen blev herefter erklæret rettidigt varslet og var 

herefter beslutningsdygtigt. 

I alt var der 50 fremmødte (inkl. Bestyrelsen til generalforsamlingen). 

Punkt 2. 

Øjvind fremlagde bestyrelsens beretning.  

Punkt 3. 

Regnskabet for 2019 holdt op mod budget 2019, blev fremlagt af Ann-Mari og Jørgen (Kasserer) og herefter 

godkendt. 

Punkt 4. 

Budgetforslag for 2020, fra Bestyrelsen blev fremlagt af Ann-Mari og Jørgen (Kasserer) – særligt blev 

fremhævet at vi har jubilæum og hertil er afsat et beløb til fejring heraf. Derudover er det første år ud af tre 

at vi har nyt tøj – forklaring hertil blev fremlagt.  

Budgettet blev herefter godkendt. 

 



 
 
Punkt 5. 

Bestyrelsen har ikke modtager forslag til behandling. 

Punkt 6. 

Morten Bjerre og Bo Handberg Madsen stillede ikke op til genvalg.  

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

• Jesper Mortensen og Jesper Skovgaard  

Punkt 7. 

Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen: 

1. Henrik Breum 

2. Ann-Mari Kirkegaard 

Punkt 9. 

• Strømper er kommet og kan tages med hjem efter generalforsamlingen eller afhentes 

efterfølgende hos HV Care. 

• Vestjyllands forsikring – Der blev samlet kontakter ind på generalforsamlingen som Kim og Ole kan 

arbejde videre med. 

• Forlængelse af sæsonen blev foreslået (søndag kl. 9.30) – hertil var ikke opbakning. I stedet 

opfordres alle til at såfremt de ønsker at køre fx kl. 9.30 en søndag, så slår man turen op på FB. 

• Klubtilbud – Cykel-Motion, danmark – Øjvind præsenterede tilbud mere herom på FB. 

• Cykelmagasinet – Flere medlemmer har fået nyt nummer herpå. Lasse undersøger og det var sidste 

nummer af den bestilte pakke eller om man skal tage aktiv stilling til at afbryde. 

• Opstart bliver søndag den 29. marts 2020, med suppe efterfølgende – mere herom meldes ud på 

FB. 

• Årshjul er under udarbejdelse i bestyrelsen – denne skal vise de aktiviteter som er planlagt af 

bestyrelsen og de andre udvalg. 

• Aktivitetsdag er planlagt til den 26. april 2020. 

• Modtagelse af nye medlemmer – forslag at der kunne være særlig fokus i april (søndage) herpå. 

o Desuden opfordres Kaptajnerne til at træde mere i karakter i forhold til fart osv. 

• Kaptajnkursus, foråret – Kirsten arbejder på at samle et MCC hold for interesserede. 

 

Referent: Henriette (den 18. februar 2020). 


