
Referat af generalforsamling i CC95 den 23. august 2021 
 

1. Valg af dirigent: Leo Støchkel blev valgt 
 

2. Formandens beretning 
 
Formanden indledte beretningen med et tilbageblik på det sidste halvandet år. Perioden var 
præget af flere nedlukninger i samfundet grundet Coronapandemien, og som følge deraf en 
nedlukning og derefter gradvis optrapning af klubaktiviteter. Resultatet blev, at holdene aldrig 
rigtigt kom op at køre. Alt i alt har perioden været rigtig træls for CC95 og for foreningslivet i 
Danmark i det hele taget.  
 
Formanden konstaterede, at der har været et mindre medlemsfald, men alligevel har fremmødet 
til træning været tyndt. Formanden opfordrede til drøftelse af emnet. 
 
Derefter gjorde formanden status over holdene.  
Hold 1 kører godt, og der er ingen grund til bekymring ift. Tilslutning til holdet. Det er kendt, at 
ønsker man at køre stærkt, foregår det på Hold 1 i CC95. 
På hold 2 kæmper holdkaptajn Henrik Holmegaard en brav kamp for at holde holdet kørende. 
Holdet kører, men har mistet medlemmer.  
Hold 3 består af en lille solid kerne ledet af Carsten Sylvest. Holdet er pt. Næsten halveret ift. 
Tidligere. 
Hold 4 er skrumpet en del og der er til tider intet fremmøde. Tanja og Søren lægger ture op. 
Tidligere kørte en del piger i klubben og særligt på Hold 4. Hvor er de nu? 
Hold 5 eksisterer ikke mere og har ingen kaptajn. Formanden har efterlyst en kaptajn, men ingen 
har meldt sig. 
Onsdagsholdet fungerer rigtig fint og har fået lidt flere medlemmer.  
 
Formanden problematiserede, at med ovenstående i mente vil CC95 udvikle sig til at blive en 
pensionistklub, hvis ikke der handles nu. Formanden opfordrede til drøftelse af emnet.  
 
Herefter kom formanden kort ind på følgende emner: 

• Aktivitetsudvalgets arbejde, hvad er status? 
• 25-års jubilæumsfest, der blev udsat, men ikke er glemt. 
• Gasgrillen, der kan benyttes af medlemmerne. 
• Donation af 5100kr til ”Bevar Præsteskoven”.  
• Tak til holdkaptajnerne, Onsdagsholdet og bestyrelsen. 

 
 
Herefter blev indholdet af beretningen drøftet. Især problematikken omkring holdene gav 
anledning til en bred debat med mange vinkler. Der var enighed om, at problematikken skal løses, 
så alle holdene kommer til at fungere igen.  
Der fremkom følgende forslag: 

• Hver 2. torsdag i måneden er klubtræningsdag, hvor der trænes fælles (fx fælles ud/hjem 
og runder) 



• Onsdagsholdet kunne tage sig af Hold 5. 
• Opprioritering af det sociale omkring træningen, da det får folk til at komme til træning. 
• Mere samkørsel mellem holdene, hvis der ikke er mødt nok op. 

 
3. Derefter fremlagde kasseren det reviderede regnskab samt budgettet for det kommende 

år. Begge blev vedtaget. 
 

4. Der var indkommet 3 forslag. 
 
1. Forslag om hvedeøl i sortimentet: Vedtaget 
2. Forslag om at åbne klubbens facebookside eller alternativt gøre mere ud af 

hjemmesiden: Forslaget blev drøftet, og der kom nye vinkler. Det er af stor betydning 
at være synlig på de sociale medier og på internettet, men der er også brug for et 
lukket forum, hvor medlemmerne kan kommunikere. Forslag om en officiel klubside på 
Facebook, hvor aktiviteter, arrangementer og gode historier lægges op for at fortælle 
den gode historie om klubben og medlemmerne. 

3. Forslag om at sælge klubbens trailer: Vedtaget 
 
 
5. Kontingentet fortsætter uændret. 
 
6. Valg	af	bestyrelse,	følgende	blev	valgt:		

• Kasserer	Mikael	Sjørslev	
• Best.	medlem	Helle	storm	
• Best.	medlem	Per	"El"		
• Suppleant	Torben	Lehn		
• Suppleant	Tom	Vest	

	
7.	Valg	af	revisor.	Torsten	B.	Nielsen		
	
8.	Eventuelt:	Intet	
 
 
Tanja Siiger 


