
Referat af generalforsamling i GCC - Grenå Cykle Club 

Onsdag den 21 februar 2018  

Grenaa Idrætscenter 

Dagsorden Referat

1. Valg af dirigent + referent 
  

Ordstyrer Peter Cristensen 
Referat Jens Erik Jakobsen  
Der var 28 fremmødte til årets generalforsamling

2. Formandens beretning for det 
forløbne år

Kan ses på klubbens hjemmeside 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab 

Martin Just Nielsen fremlagde bugdet for 2017 

4. Fastlæggelse af kontingent Uændret kontingent 2018 

5. Indkomne forslag 

Bestyrelsens forslag til ændringer i 
vedtægterne

1. Sammenlægning af licensudvalg og 
motionsudvalg i et nyt landevejsudvalg. 

2. Kontingentopkrævning ændres til 1 April 

3. Økonomiudvalget ændrer navn til 
sponsorudvalg 

4. Annoncering af generalforsamling ændres 
fra dagspressen til klubbens hjemmeside 

Vedtægtsændringer blev godkendt 



Valg til bestyrelsen  :  

Valg af formand (ulige år)  
  
Valg af kasserer (lige år)  

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:  

Børn/Unge udvalg (ulige år) 

MTB-udvalg (ulige år) 

Landevejsudvalg (lige år)   

PR/formidlingsudvalg (ulige år)  

Sponsorudvalg

Jens Sørensen 

Martin Just Nielsen ønskede ikke genvalg. 
Ingen kandidater meldte sig til posten.  En 
købeløsning kan blive nødvendig 
Michael Dannerfjord meldte sig som proforma 
kasserer. 
Der bliver arbejdet videre med hvordan kasserer 
opgaven skal løses i fremtiden. 

Betinna Hansen 

Jens Erik Jakobsen 

Ingen meldte sig til formands posten i det nye 
udvalg. 
Der blev derfor lavet en proformaløsning med 4 
medlemmer der på skift deltager i de 4 møder 
bestyrelsen holder om året.  
Ole Poulsen (formand) og Lisbeth Ginnerup (alm. 
medlem) og Claus Pedersen (alm. medlem) er de 
nye navne i landevejsudvalget 

Palle Pop Overgaard 

Cristian Gøttche og Jens Sørensen 

Valg af supplanter :   

Valg af suppleanter (hvert år)  
Børn/Unge udvalg  
Landevejsudvalgsudvalg  
MTB-udvalg  
Sponsorudvalg  
PR/formidlingsudvalg  

Nete Budtz 
Thomas Hansen 
Søren Bach Sørensen 
Martin Just Nielsen

Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Peter Cristensen  
Suppleant Poul Erik Pedersen

Eventuelt 
1. Valg af fest udvalg  

         
     2. Bestilling/tøjsalg

Festudvalg ændres til aktivitetsudvalg 
Ingen kandidater. Ingen meldte sig til dette 
udvalg 

Klubben mangler en person til at stå for 
tøjbestilling og udlevering/opkrævning af tøj. 
Michael Dannerfjor foreslog en internetløsning 
med egenbestilling og betaling af klubtøjet. 
Claus Dahl og Jens Sørensen undersøger 
mulighederne for en sådan løsning  

Holdsport Frank Støve og Jens Sørensen undersøger en 
løsning med kontingentopkrævning og styring af 
medlemsliste på/via holdsport. 



Erkendtligheder Lene Støve stopper med rengøring af klublokalet 

Karina Vohnsen stopper med bestilling og tøjsalg 

Tom Svit stopper som træner for licensafd. 

Cristian Gøtche stopper som motionsformand 

Martin Just Nielsen stopper som kasserer 

Peter Hilmer stopper som kontingentopkræver og 
opdatering af medlems liste 

Der var en lille gave til alle som tak for indsatsen 


