Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling
I VCMO Vallensbæk Cykelmotion
Onsdag den 23. marts 2011 kl.19.00
I Foreningslokalet, Vallensbæk Idrætscenter, Idræts alle’ 2, Vallensbæk.
Som sædvanlig er der fælles spisning klokken 18.00 umiddelbart inden generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge VCMO og VI 39’ love:
1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
 Bestyrelsen foreslog Leif Gjesing som dirigent. Der var enighed blandt de
fremmødte.
 Leif takkede for valget og kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet ved annoncering i Søndagsavisen den 20.2.
 Der blev ikke valgt stemmetællere.
 Ordet blev herefter givet til formanden, som gennemgik bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsen har fungeret glimrede sammen og vi har haft et rigtig godt samarbejdet. Vi måtte
konstituere Leif til bestyrelsesmedlem, som følge af Benny´s beslutning på sidste
generalforsamling. Bestyrelsen valgte at forsætte uden at vælge en ny til suppleant.
Emner som bestyrelsen har arbejdet er bl.a. klubmesterskabet, Bella Skilte cup, klubtøj,
Söderåsen, klubfest og Danmarks Virksomhedsportal (DV).
Danmarks Virksomhedsportal havde fremsendt et spørgeskema og svarkuvert, for at tjekke om
vores oplysninger i deres database er korrekte. Dette blev ”selvfølgelig” sendt til en forkert
adresse – til en tidligere VCMO formand – som intet anende udfyldte skemaet og returnerede det.
Derefter modtog jeg en faktura på 982 EUR for 3års annonce, på deres portal…..
Bestyrelsen undersøgte Danmarks Virksomhedsportal på nettet, hvor de beskrives som endnu en
annoncehaj…. med adresse i Hamburg, Tyskland.
Vi valgte ikke at reagere, hvilke har resulteret i et antal rykkere og trussel om stævning.
Bestyrelsen forventer ikke at Danmarks Virksomhedsportal går videre, da de intet har fra VCMO
om dette.

Træningen har været under kyndige vinger hos Henrik Falk og supplerede af Peter Hansen.
Det er klart bestyrelsens opfattelse at træningen foregår til alle tilfredshed.

Klublokalet opbevarer vi vores værktøj og grej, det egner sig ikke som omdrejningspunkt i
forbindelse med træning eller sociale arrangementer.

Hjemmesiden er et kæmpe aktiv for klubben, og bloggen bliver flittig brugt til hurtige
informationer i det daglige.
I VCMO har vi Traditioner, faste skikke der gentages i deres form.
2010 har rykket ved nogle af traditioner, nogle vil kalde det udvikling, hvilke jo er positivt….

Generalforsamling
Hvem husker ikke vores generalforsamling d. 17. marts, aldrig har fremmødet til en GF været
større - hele 26 medlemmer var mødt frem.
På generalforsamlingen fremlage bestyrelsen, de nye rammer for det årets klubmesterskab.
Det indebar bl.a. at Klubmesterskabet skulle køres over 4 afdelinger, heraf en afd. på Söderåsen.
Særligt DET at en afdeling skulle køres i Sverige, gav anledning til debat. Man var nødsaget til at
deltage på Söderås-turen for at havde muligheden for at vinde KM, var modstandernes argument.
Udgangen på diskussionen blev følgende:
-

4 afdelinger heraf en afdeling på Söderåsen.

-

Kun de 3 bedste afdelinger talte i det samlet regnskab.

Nyt blad i form af Cykelmagasinet har erstattet CykelMotionDanmark. Bestyrelsen håber at I har
fået et bedre cykelblad, der distribueres direkte til medlemmerne, som er klar fordel for
bestyrelsen og særligt for Kasserer-Per som ageret cykelbladbud 4 gange årligt.

Klubmesterskab
De nye rammer fremmede klubmesterskabsinteressen…. Aldrig har der deltaget så mange til
klubmesterskabet – hele 33 
Uno-X har sponseret en førertrøje til klubmesterskabet.

Første afdeling blev kørt 11. april med 20 deltagere, Henrik Panton kørte i hurtigste tid med et
snit på 38,23km/t. efterfulgt af Jesper Beck med et snit på 37:27 km/t.
Efter handicap-beregning holdt Panton 1. pladsen og skulle kører i den sponserede førertrøje fra
Uno-X til næste afdeling. Desværre ankom trøjerne først i starten af maj
2. afdeling blev kørt den 15.maj i forbindelse med Søderåsturen, ca. 7 km. op af Elgbakken. Tros
silende regn stillede 21 til start.
Jesper Beck vandt afdelingen i tiden 14:03.
Henrik Panton brugte yderligere 3 sek. 14:06
Samlet holder Panton førstepladsen og trøjen, da 1. afdeling havde højere prioritet end denne.
3. afdeling bød på perfekt vejr. Ingen vind og omkring 17 grader og 19 startende.
Jesper Bech kørte de 20km i en fantomtid på 30:42. svarende til 39.79 km/t i snit.
Toére i ren køretid blev Per Vinter med 30:56, efter handicap udregning (efter alder) bliv Claus
René 2.ere med en forskel til Per Vinter på 2 sek.
Uno-X trøjen skifte ejer, Jesper Beck nu fører samlet
4. afdeling Der var 15 deltagere ved den sidste 30km enkeltstart, på Himmelev ruten
Sæsonen afsluttes med maner, spænding til det sidste om, hvem der skulle tage den samlede titel.
Ved vendepunktet i Himmelev var Jesper 4 sekunder hurtigere end Henrik, men tabte tid på
hjemturen, så Henrik Panton kom ind i 44:11. Jesper Beck i tiden 44:31, og Jesper måtte aflevere
den samlede førsteplads.
Tillykke til Henrik Panton med sejren i dag, og med den samlede klubmestertitel.
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Louise og Per havde bagt kager, og der var desuden kaffe + Gammel Dansk, så alt i alt var det et
rigtig vellykket arrangement.
Status på klubmesterskabet: 2007, 20 deltager,
2008, 18 deltager,
2009, 14 deltager
2010, 33 deltager. Det må betegnes som en succes.
Söderåsen
Interessen for klubmesterskabet smittede positivt af på Söderåsen turen, for aldrig har vi været 25
medlemmer over Øresund til denne dejlige weekend på Söderåsen. Året før var bare 14 deltager
af sted…..
Alle var meget seriøse om fredagen, på cyklen og om aften stod den på kildevand og tidligt i seng.
Lørdag morgen regnet det ja det pi…. ned. Men 21 kørte ruten op ad Elgbakken, hvilke faktisk viste
sig at været det højs antal startende i årets Klubmesterskab.

Söderås-turen er altid en fed oplevelse, ”Vores” hytte ALBO, var ikke muligt at få, men den nye
hytte lige overfor ALBO, var faktisk super med masser af plads, flere toiletter og bad ….

Hallandsåsen
En tidlig juni morgen tog 7 VCMOére atter over Øresund, denne gang med kurs mod Hallandsåsen.
Peter støtte til på bakkerne.
De som deltog have en super tur, med gode stignings procenter på bakkerne, sol og næsten ingen
vind.
En stor tak til Michael Gravlund, der havde taget initiativ til Hallandsås-turen.

Mallorca turen som faktisk er et privat arrangement, havde omkring 20 deltager og som de
foregående år endnu en super tur – I kan tjekke billederne på hjemmesiden.

Bella Skilte cup
Årets Bella Skilte cup 2010 er udvidet med Team Ciclingshop.dk til 9 deltagende klubber.
1.afdeling af Bella Skilte cup blev afviklet den 11.maj, og VCMO fik nogle flotte resultater.
Jesper Bech kørte først over stregen i gruppe 2.
Reino Andersen vandt i gruppe 4.
I hold konkurrencen fører VCMO foran Brøndby

2. afdeling arrangerede vi sammen med Ishøj den 25. maj.
Jesper Beck kom igen først over stregen i gruppe 2, efter et langt udbrud med 2 andre ryttere som
Jesper overspurtede.
I gruppe 5 vandt Bjørn Koch spurten.
Efter 2 afdelinger fører VCMO forsat klubkonkurrencen.

3. afdeling blev Cyclingshop´s debut som arrangør, hvilke de klaret rigtig flot.
Desværre havde det regnet en del af dagen, hvilket afholdt mange fra at deltage.
Det holdt dog tørt gennem hele løbet.

Desværre havde især Vallensbæk folk valgt at blive hjemme. Dem der stillede op havde det hårdt,
med mange punkteringer, der var dog også lyspunkter:
Reino Andersen fik en flot 2. plads i gruppe 4. Kun lige netop overspurtet af en Brøndby mand.
Nikolaj Mygind blev treer i gruppe 3.
I gruppe5 var Jens Ove den eneste VCMOére, og fik værdifulde point til klubkonkurrencen med en
6.plads.
Brøndby overtog 1. pladsen i hold konkurrencen.
4. Afdeling – enkeltstart og der stod desværre Brøndby på det meste.
De sejrede i alle grupper på nær gruppe1, hvor Team Cyclingshop vandt.
Vallensbæk fik dog også nogle flotte resultater:
Jesper Bech blev nr. 2 og Henrik Falk tog 5.pladsen I gruppe2
Bo Brauner fik en 5.plads i gruppe3.
Reino Andersen scorede også en andenplads, i gruppe4.
Selvfølgelig fastholdt Brøndby første pladsen i klubkonkurrencen.
5. afdeling den 10. august, dette løb blev Desværre skæmmet af 2 grimme styrt.
I gruppe3 tog Bo Brauner førstepladsen, og Thore Stenfeldt blev nummer 2.
I gruppe4 blev Michael Jarlbæk nummer 2, efter han havde kørt næsten 3 omgange alene
Henrik Falk blev også nummer 2 i gruppe2. Kun overspurtet af en Brøndby mand.

Afslutning, 6. afdeling
Jesper holdt fast i førstepladsen, og blev dermed en suveræn vinder i gruppe2
Tilskuerne (fra Vallensbæk) var dog noget nervøse, da han kom ind på sidstepladsen. Jesper havde
helt styr på situationen, han skulle blot holde en enkelt Holbæk mand i skak, og det lykkedes.
Henrik Falk kørte en 4. plads i hus og blev en samlet nr. 4. i gruppe 2.
I gruppe4 kom Reino ind på en 4. plads, og det rakte til en samlet 2. plads.
Michael Jarlbæk, en samlet 6. plads.
I de øvrige grupper var resultaterne lidt mere brogede.
Gruppe1: Per Vinter kørte en stabil god serie. Han fik point i alle de afdelinger han stillede op i, og
fik en samlet 8. plads.
Gruppe3: Bo Branuer blev samlet nr.6, Nikolaj blev nr.10.
Gruppe5: Bjørn Koch endte på 8. pladsen
I klubkonkurrencen måtte vi tage til takke med en samlet 2. plads efter Brøndby.

Klubfest
Klubfesten marker afslutning på sæsonen, i år blev festen holdt i Rosenlundens fælleshus i
Vallensbæk Nord den 13. november.
25 fest deltager der bl.a. fejrede klubmesteren og menuen var Australsk fra ReeF N´BeF, bl.a.
kængurufilet, for at markere VM blev kørt i Australien.
Pokaler i 2010:
Klubmester Henrik Panton – 2. Jesper Beck – 3. Claus René.
Kell Arp´s vandrepokal blev uddelt til Henrik Falk for sin store indsats som træner. Henrik gør en
stor indsats for at afvikle træningen, således at alle får et godt udbytte både med hensyn til bedre
styrke, kondition og tekniske færdigheder. Henrik er samtidig garant for at træningen bliver
afviklet med størst mulig sikkerhed.
Pokalen som den uheldigste rytter blev ikke uddelt, da ingen var uheldige nok.
De som kom, havde en hyggelig aften i godt selskab, og dog var der været plads til mange flere….
Økonomi
Klubbens økonomi er forsat sund, på tros af regnskabsåret gav et lidt større underskud end vi
havde budgettet med. Klubben egenkapital er forsat over 50.000 kr.
Medlemstallet er stabilt på 53.

Øvrigt
Vi havde tre 3-mands hold til start i Roskilde holdmatch, hvor bedste placering blev en 11. plads.
Panton var eneste VCMO der stille op i Landsstævnet´s 30 km enkelstart, og blev flot nr. 7 af 30.
Falk var med arbejdet (Post Danmark) til Postmesterskaberne i Sverige, og vandt 
Jens Ove forsøger at kvalificere sig til Paris Brest-Paris
Vinteren igennem har et hold på 10 kørt kørt spinning i Arena.

Fremlagt af Søren Nielsen
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning uden kommentarer.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 Per Hansen gennemgik de enkelte poster i årsregnskabet for 2010 sammenholdt
med det oprindelige budget. De væsentligste afvigelser skyldtes tøjindkøb, som skal
dække både 2010 og 2011, mindre deltagelse i løbsarrangementer, en rate for CMD
overført til 2011 og mindre forbrugt på møder, kurser etc.
 Regnskabet blev godkendt
4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for kommende sæson.
 Kontingentet for den kommende sæson er herefter
1. Voksen
kr 450,00
2. Familie
kr. 675,00
3. Under 25 år
kr. 275,00
4. Pensionist
kr. 275,00
5. Passiv
kr. 50,00
5. Indkomne forslag
 Følgende forslag er indkommet:
 Jens Ove foreslår at Keld Arps Mindepokal kan tildeles alle, også folk der er i
bestyrelsen.
Det kan ordnes ved at der laves en medlemsafstemning om hvem der kan have den.
 Det blev vedtaget at indstilling til pokalen kan foretages af både bestyrelsen og
medlemmerne, således at alle kan komme i betragtning.
6. Valg til bestyrelsen
Formand: Søren Nielsen (modtager genvalg) 2 år.
Sekretær: Bo Christiansen (modtager genvalg) 2 år.
Bestyrelsesmedlem Leif G Hansen (modtager genvalg) 2 år.
Suppleant: Opstilles blandt medlemmerne. 1 år. Jesper Bech blev valgt.
Revisor: Jan Jensen (modtager genvalg) 1 år.
Valg af 5 delegerede + 2 suppleanter til VI 39’ hovedgeneralforsamling (for 1 år)
7. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).
 Efter generalforsamlingen vil der være lidt information om den kommende sæsons
træning samt lidt om løb og arrangementer.
 Oplæg til vintersamlinger hos X – Trainer studio i Bagsværd.
1. Udover de sportslige udfordringer giver det også mulighed for socialt
samvær, som er svært at etablere i vintersæsonen.
2. Bestyrelsen fremlægger et konkret forslag til diskussion.
3. Tilmelding vil være bindende og udsendes i august/september måned.
 Klubfest.
1. Det blev diskuteret om den nuværende form skal ændres til en ren
rytterfest, alternativt en cykeltur + kro og også andre muligheder blev bragt
til torvs.
2. Aftalen blev at Jesper danner et lille udvalg og kommer med et oplæg til
bestyrelsen i løbet af sommeren.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede medlemmerne for stort fremmøde
og en positiv og saglig debat.

Referent.
Bo Christiansen

