
 
 

Referat fra MCC generalforsamling den 28. januar 2018  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent/Referent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab for 2017. 

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

5. Valg af bestyrelse 

• På valg: Benny Kjærgaard og Carsten Bjerregaard (ønsker ikke genvalg) 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

7. Behandling af indkomne forslag: 

• Ingen indkomne forslag 

8. Evt. 

 

Punkt 1. Per Knudsen blev valgt som dirigent. 

Indkaldelse og generalforsamlingen blev erklæret varslet efter reglerne. 

Punkt 2: Formand Øjvind Lauridsen fremlagde formands beretningen for 2017. Følgende blev 

fremhævet: 

• Overlevering af cykel til HCC ungdom. 

• 2. april, havde klubben opstart med suppe, hertil var der stor opbakning. 

• Spinning i vinterhalvåret 2017/2018 med 2 hold. 

• Foredrag v/Arno Tage og Thomas Albertsen den 20. marts – fokus træning. 

• 17. marts 2017, havde vi træningsdag med spisning. Tak til Thomas og Michael, som 

stod for dagen. 

• Udlandstur i 2017, gik til Alsace. En rigtig god tur, desværre med et uheld den sidste 

dag – hvilket har foranlediget at klubben opsætter nogle retningslinjer for hvordan vi 

kører som klub i udlandet og forholdsregler i det hele taget, hvis uheldet er ude. 

• 5. juni 2017, afholdte vi i forbindelse med MGU Byfesten et cykel sponsor løb. Selve 

byfesten 2017, gav klubben et tilskud på kr. 36.000. 

• Den 22. juni blev der holdt sommerafslutning. 

• Uge 27-32 kørte klubben sammen med Tvis. 

• Diverse prioriterede løb, såsom Tvis, Lions, Cederdorf, HTH mv. 

• Den 30. september, blev der afholdt enkeltstart og efterfølgende fest, hertil var stor 

opbakning. 

 Der var ingen bemærkninger til beretningen. 



 
 
Punkt 3: Kasserer Christian Toft, fremlagde hovedbestyrelsens regnskab og MCC´ regnskab for 2017.  

Regnskabet for 2017 viser et underskud på kr. 43.906 mod forventet (budgetteret) kr. 

77.400. Grunden til at klubben havde budgetteret med underskud i 2017, ligger i 

forskydningen af indtægter og udgifter på sponsortøj.  

Klubben havde i 2017, 91 betalende medlemmer. 

Der ydes et kommunalt tilskud (indtægtssiden) på kr. 42.715 (mod budgettet 30.000) og der 

(udgiftssiden) afregnes kr. 34.420 (lokaler).  

Afslutningsfesten kostede kr. 9.640 (udgift) men havde samtidig en indtægt på kr. 4.650 

(egenbetaling). 

Pr. 31. december 2017, er egenkapitalen på kr. 165.611,94. 

MGUs revisorer, gennemgår regnskabet den 28. januar 2018. 

Ingen yderligere bemærkninger til regnskabet 2017. 

Punkt 4: Kasserer Christian Toft fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2018. 

 Bestyrelsen forventer 98 medlemmer i 2018.  

Der er budgetteret med et overskud på kr. 62.000 i 2018.  

 Budgettet blev herefter godkendt. 

Punkt 5: På Valg: 

Benny Kjærgaard og Carsten Bjerregaard (ønskede ikke genvalg) – Morten Bjerre og Bo 

Handberg Madsen, blev valgt og indtræder i stedet i bestyrelsen. 

Benny og Carsten fik begge overrakt en kurv med tak for deres mange års arbejde i 

bestyrelsen. 

Punkt 6:  Valg af suppleanter:  

 Ole Berthelsen og Bjarne Tang Christensen blev valgt. 

Punkt 7:  Indkomne forslag: 

 Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling.  

Punkt 8:  Eventuelt:  



 
 

• De tilstedeværende blev bedt om at tjekke om deres oplysninger står korrekt på 

medlemslisten. 

• Ann-Mari, informerede om at der vil blive planlagt en infoaften for damerne i marts. 

Dette for at få mere fokus på, at få de damer som er medlemmer ud og køre i 2018.  

• Aktivitetsudvalget fremlagde planlagte aktiviteter for 2018: 

o Der vil på FB blive lagt et link til en kalender, hvori aktiviteterne fremgår. 

o Der blev foreslået at man kunne lægge løbene op som begivenheder på FB 

(dette for at man kunne se hvem der deltog i de forskellige løb fra klubben). 

• Aktivitetskalender til den 3. juni (byfesten) og den 15. juni (Holstebro løbet) – her 

ønsker klubben min. 10 hjælpere til hver af de to begivenheder. Flere tilmeldte sig 

med det samme – men aktivitetskalenderen vil samtidig blive lagt på FB for flere 

hjælpere. 

• Vejfest uge 39 eller 40: Øjvind orienterede om den kommende begivenhed, som 

klubben har valgt at være en del af. Datoen kendes ikke pt. – men det vil blive en 

lørdag i uge 39 eller 40. Klubben skal stille med x antal hjælpere og her var der 

opbakning til at man kunne melde 25-30 hjælpere ud.  

Klubben opnår et tilskud pr. hjælper (beregnet af overskuddet). 

Bestyrelsen vil udmelde hvordan vi sikrer os at have hjælpere på dagen, efter første 

bestyrelsesmøde. 

 

Første bestyrelsesmøde er den 20. februar 2018, kl. 19.00 hos Øjvind. 

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden. 

Mejrup, den 30. januar 2017. 


