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Generalforsamling CC 95 Herfølge 

 

Dato: Mandag 12/2 2018 KL 20:00 i Herfølge Hallerne 

Tilstede: 57 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 

 

1. Valg af dirigent 

Leo Støchkel blev valgt 

2. Valg af referent 

Tine Jensen blev valgt 

3. Formandens beretning 

Formanden bød velkommen til alle.  

Vejret for motionscykling har ikke været det bedste, hvilket har kunnet mærkes på antallet af 

medlemmer, der er mødt op til træning. Vi var 167 medlemmer i 2016 og i 165 medlemmer i 2017. 

Det er ca. 1/3 der aktive og det afspejler sig også i deltagelsen i GF. 

Vi har ingen klager modtaget i 2017 (og kun en i 2016). 

Tilbageblik på året. 

Åbent Hus arrangement i fint vejr. Nye medlemmer kommer og gamle medlemmer går. Klubben er 

en meget social klub og vi har – i modsætning til mange andre klubber – egne klublokaler, som vi 

har så godt som eneret over. 

Lokalplan. Planen er at rykke fodbold til Køge Stadium. Herfølge Hallerne skal gøres mere 

folkelige. Men det sker ikke lige med det samme. Pengene er der ikke helt. 

Støtte til klubben. Klubben er blevet malet ved fælles hjælp. Vi har fået sat penge af til akustik loft. 

Kommunen betaler for materialerne, bare vi selv sætter loftet op. 

Varmeskab er blevet installeret. Det bliver brugt rigtig meget. 

Førstehjælpskursus – 20 deltagere. Planlagt igen i år. 

Kaptajnskursus – afholdes igen i år i DGI regi. 

Frivilighed i klubben. Det er stadig svært at skaffe frivillige nok. Onsdagsholdet kan ikke klare det 

hele, så vi har set på dette, hvilket vil afspejle sig i budgettet for 2018. 

Gorm takker for tiden som formand. 

 

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2017 samt budget for 2018 

Regnskab blev gennemgået. Se udleverede regnskab. 

Regnskabet er godkendt. Kommentarer til tøjlager. Hvorfor er beløbet så stort – for at nye 

medlemmer umiddelbart har mulighed for at købe CC95 tøj. 

Budget. Kontingent er sat op – det stemmes der om senere på aften. 

5. Behandling af indkomne forslag: 
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Der er ikke kommet noget fra medlemmerne.  

Fra bestyrelsen. Paragrafer er foreslået ændret ved sidste GF. De ændrede vedtægter blev fremlagt 

til godkendelse. Paragraf 5 og 8 er ændret. Nye og gamle vedtægter omdelt. 

Mogens supplerede med uddybende forklaring. Paragraf 5 – 1/3 af klubbens medlemmer er 

beslutningsdygtig medmindre det drejer sig om foreningens lukning, hvor der kræves 2/3. 

Paragraf 8: bestyrelsen skal bestå af 5 eller 7 medlemmer. Hvis den siddende formand fratræder i 

utide, kan bestyrelsen såfremt der er 6 måneder eller mindre til næste ordinære generalforsamling 

vælge en ny formand. 

 

 De nye vedtægter er godkendt enstemmigt. 

6. Fastsættelse af kontingent og gebyr for det kommende år 

Forslag om kontingentforhøjelse på kr. 50 per person. Hovedårsagen til ønsket om 

kontingentforøgelse skyldes, at vi har haft store problemer med at få frivillige til at melde sig ved 

arrangementer. Det skyldes også at vi ønsker at oparbejde en lille kapital, så vi også i fremtiden har 

mulighed for at afholde diverse aktiviteter. Fremadrettet vil vi gerne have råd til at købe os til hjælp 

udefra skulle det blive aktuelt. 

Onsdagsholdet har tilkendegivet, at de gerne vil stå for diverse arrangementer, således at det bliver 

begrænset, hvad vi eventuelt kommer til at købe af hjælp udefra (f.eks. køkkenhjælp som ved GF og 

julefrokost). Der er sat kr. 3000 af i budgettet til drift af onsdagsholdet. 

En del af medlemmerne syntes ikke at der var nogen grund til at bygge kapital op i klubben. En 

anden del mente at det giver god mening at bygge kapital op i klubben, da det giver muligheder for 

diverse aktiviteter og udvikling af klubben. 

Forslag om to forskellige kontingenter – et for aktive og et for passive medlemmer. 

Nogle medlemmer mener, at det skal meldes ud i bedre tid, så ville der være frivillige nok. 

Kontingentet er hævet til kr 400. Vedtaget. 

7. Valg af bestyrelse 

Følgende er på valg: 

Formand Gorm J Siiger (Genopstiller ikke) 

Best. Medlem Martin Carlsen (Genopstiller) 

Best. Medlem Hans-Jørgen Knudsen (Genopstiller) 

Best. Medlem Claus Butty (Genopstiller ikke) 

Ny bestyrelse: 

Per T Jensen (Per ”Brugsmand”), Valgt som formand 

Martin Carlsen (genvælges) 

Hans-Jørgen Knudsen (genvælges) 

Tine Jensen 

Jesper Mott 

Rene Walther 
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Per Jensen  

Carsten Rasmussen bliver suppleant 

Jytte Arnel bliver suppleant 

 

8. Valg af revisor 

Mogens Fruergaard er valgt som revisor 

Torsten er valgt som revisor 

 

9. Eventuelt: 

Morten stillede forslag om kompressor til at pumpe cykler med. Budget ca. kr. 3-4000. 

Status vi er meldt ind i DCU per 1 Feb 2018. 

 

Søren stillede forslag om at vi sælger den store trailer og køber nogle mindre cyklestativer til bil 

med plads til 4 cykler.  

 

Traileren er en levende reklame – vi burde lufte den lidt mere. 

 

Salget af øl er steget med ca 50% efter at vi har meldt ud, at det er vigtigt at alle betaler, når man 

tager en øl. 


