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Referat

1. Valg af dirigent

Casper Nielsen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
klubbens vedtægter. Dog med den undtagelse, at datoen lå i januar og ikke i februar, som
vedtægterne foreskriver. Årsagen var, at den nye kasserer, Maria Zeyn, ikke kunne deltage i
februar grundet selvstændig virksomhed.
Forsamlingen godkendte, at dette var acceptabelt og generalforsamlingen var dermed
beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning

Formanden aflagde sin beretning.
Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt. Beretningen vedlægges som bilag til
referatet.
3. Kassererens beretning

Kasseren, Maria Zeyn, fremlagde regnskabet.
Overleveringen fra den tidligere kasserer har desværre været noget besværliggjort af, at den
tidligere kasserer ikke har haft tid til en detaljeret overlevering. Der har derfor været nogle
udfordringer omkring budgettering af bl.a. vores åbne løb. Men det er lykkes meget godt
alligevel.
Antallet medlemmer er faldet med deraf følgende færre indtægter fra kontingenter.
Der er traditionen tro et pænt tøjlager grundet de betingelser, der er knyttet til bestillingen. Vi
forsøger at sælge ud af det gamle tøj til ikke-medlemmer. Det er indtil videre lykkes et par
gange. Det overskydende tøj er primært i børnestørrelser.
Vores åbne løb gav ikke det store overskud pga. udgifter til forplejning, TO’er, pølsevogn, m.m.
Vi har modtaget tilskud fra HTK til de to trænere, vi har afsted på kursus her i vinter.
Bestyrelsen varslede, at det næste år vil komme til at koste et mindre beløb, ca. 100 kroner, for
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at deltage i CT-træningen. Pengene skal åremærkes til vedligehold af CT-udstyret.
Der er indkøbt en ekstra CT gennem DBA, så vi har en i reserve.
Der er kommet nye sponsorer i år og fordi de sidste aftaler først faldt på plads kort før
generalforsamlingen, har det ikke været muligt at lave et budget for 2018. Bestyrelsen arbejder
på sagen.
De nye sponsoraftaler vil blive kombineret med indkøb af nyt klubtøj. Det betyder, at vi sparer
momsen og dermed kan få mere tøj for pengene.
Det blev bemærket, at den kontingentforhøjelse, der blev vedtaget i 2017 ikke er slået igennem
i årets opkrævning.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen

Casper Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Maria Zeyn blev genvalgt som kasserer for 2 år.
Jan Ørskou afgik som bestyrelsessuppleant.
Posten som revisor står vakant.
John Borrelli blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.
Johnni Rasnæs blev valgt som rytterrepræsentant for 1 år.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand - Henrik Kartin
Kasserer - Maria Zeyn
Bestyrelsesmedlem - Casper Nielsen
Bestyrelsesmedlem - Jørn Petersen
Bestyrelsessuppleant - Vakant
Revisor – Lars Chorfixsen
Revisorsuppleant – John Borrelli
Rytterrepræsentant – Johnni Rasnæs
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6. Eventuelt

Bestyrelsen meddelte, at man har udnævnt Alex Nielsen til æresmedlem af HFCK.
Baggrunden for udnævnelsen er, at Alex i 1982, sammen med Bent Kartin, var den ene stifter af
HFCK som en udløber af den nu hedengangne Taastrup Bicycle Club (TBC).
Bestyrelsen summer lidt med Alex Nielsen og en lille håndfuld andre motionister om
muligheden for, at de kan køre licensløb for HFCK.
Generalforsamlingen diskuterede forskellige muligheder for rekruttering af nye medlemmer.
Der var flere gode forslag, men mange strander på, at der ikke er folk til at løfte opgaven.

Bestyrelsens underskrift

Formand Henrik Kartin

Bestyrelsesmedlem Casper Nielsen

Kasserer Maria Zeyn

Bestyrelsesmedlem Jørn Petersen
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Formandens beretning 2018

Nu har jeg aflagt beretning som formand i over 10 år og jeg synes selv, at jeg efterhånden siger det samme
hvert år. Set i min optik skyldes det, at de ting, som vi er gode til i HFCK bliver vi bare bedre til. Hvilket jo er
super positivt, eftersom de har hævet det sportslige niveau betragteligt gennem de sidste 3-5 år.

Til gengæld bliver vi så heller ikke meget bedre til det, som er knap så gode til. Hvilket til gengæld er skidt,
fordi det betyder, at vi bare i år står overfor nogle alvorlige udfordringer. Det vil jeg kommer tilbage til.

Administration

Som bekendt fik vi ny kasserer, Maria Zeyn, i 2017. Desværre er overlevering af regnskabet ikke gået helt så
nemt som den kunne være. Det har givet lidt usikkerhed. Bl.a. i forhold til budgettet for vores løb. Men
Maria er heldigvis kvik og meget struktureret, så der er nu fuld styr på tingene igen.

Sidste år lovede jeg, at vi skulle være bedre til at inddrage rytterrepræsentanten, Thomas Hansen, i
bestyrelsens arbejde. Det har vi desværre ikke været så gode til, som jeg gerne ville. Til gengæld har det så
været svært for Thomas at finde tid til at deltage. Så det går nok lige op. Jeg håber, at den nye
rytterrepræsentant bliver mere tilgængelig og så skal det nok blive godt.

Vores mål med at offentliggøre diverse referater, bl.a. fra bestyrelsesmøderne, på hjemmesiden har vi
desværre heller ikke nået. Det skyldes mest, at der p.t. ikke er tidsmæssige ressourcer til at vedligeholde
hjemmesiden. Det er en opgave, som vi i bestyrelsen meget gerne vil tage op. Så hvis der er nogle, der
kunne tænke sig at være med til det, må de meget gerne tage kontakt til bestyrelsen. For hjemmesiden
trænger i den grad til at opgradering.

De nye udvalg
Igen i 2017 havde løbsudvalget succes med at få vores motionister ud til løb. Det var primært med fokus på
Skoda Cup, hvor vi faktisk var så mange, at der blev lagt mærke til os. Om det så var for de gode resultater,
må man jo selv vurdere. Men i hvert fald fik jeg flere kommentarer på vores antal.
Tak til Jimmy Jespersen for en ihærdig indsats på det område. Det må siges at have været en succes.

B&U-udvalget har været supergode til at samle stafetten op fra Casper Nielsen, der jo stoppede som B&USide 4
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træner sidste år og tordner derudaf med træning af høj kvalitet og deraf følgende resultater. Sidste år kaldte
jeg B&U-udvalgets arbejde for topklasse og det kan jeg kun gentage. Det er en fornøjelse at se, hvordan der
arbejdes med den enkelte rytter i forhold til udvikling i stedet for i forhold til resultater.
Faktisk har vi netop fået en ny U17-rytter fra Roskilde CR, fordi han havde lagt mærke til, at det ofte er en
rytter fra HFCK, der vinder løbene. Vi håber jo, at der vil komme flere af den slags.

I efteråret fik vi lavet en ganske grundig oprydning i klubhuset og det var jo rigtigt rart. Der er dog stadig en
del ting der trænger til at bliver håndteret. Bestyrelsen har derfor fortsat et stort ønske om, at få oprettet
endnu et udvalg, der skal fokusere på vores og klubhus og vedligeholdelse af dette.

Eksternt

Igen i år har HFCK en repræsentant i DCU repræsentantskab, nemlig undertegnede. Indtil videre er der ikke
meget nyt på denne front, da der endnu ikke er afholdt nogle møder.

Generelt vil jeg sige om arbejdet i forhold til DCU og Distriktet, at jeg synes, at det er et problem, at det de
sidste mange år udelukkende har været undertegnede, der deltager i diverse møder. Det betyder, at hvis
ikke jeg deltager, så går vi potentielt glip af vigtig information. Det kan f.eks. være vigtige ændringer i de
sportslige regler for licensløb eller for vores medlemskab af DCU.

Sportsligt

Sidste år konstaterede jeg, at HFCK har sportslig succes og det kan jeg kun gentage. Igen i 2017 har vi hævet
det sportslige niveau. Som tidligere nævnt går det fremad både hos drengene i licensløbene og hos
seniorerne i Skoda Cup.
Desuden har vi haft ganske erfarne gæster med til vores træning, som er blevet meget overrasket over, hvor
hurtigt det går.

B&U-afdelingen har en velfungerende træning, der har først til stor udvikling blandt rytterne og dermed
flere resultater.

På seniorfronten
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Da vi startede sæsonen 2017 havde vi hele tre U17-ryttere. Det var jo en superspændende udvikling.
Desværre synes jeg, at luften gik noget af ballonen i løbet af sæsonen. Der blev sådan set gået til den i
starten, men pga. en skade måtte Casper Petersen trække sig og efter sommerferien tog Rasmus Ørskou og
Mads Christiansen på idrætsefterskole i Jylland. Vi håber naturligvis, at de alle tre vender stærkere tilbage i
2018 nu, hvor vi har en helt ny U17-rytter Gustav på banen.

Den sportslige begivenhed, at fylder mest hos bestyrelsen er vores åbne licensløb. Desværre var der en del
tumult omkring vores i løb i 2016. I første omgang måtte vi aflyse pga. for få frivillige hjælpere. Så fik vi sat
pistolen for panden af distriktet. Det betød, at vi måtte regruppere meget hurtigt og heldigvis fandt vi en
løsning på problemerne i sidste øjeblik. Faktisk endte det med at blive, efter min mening, vores bedste løb.
Ihvertfald i den tid, vi har afholdt det i Charlotteager. Vi endte med et pænt overskud. Vi havde lige præcis
så mange frivillige, at vi have et par stykker i overskud. Det betød, at vi havde mulighed for at skifte folk lidt
rundt, holde pauser og alt i alt var hele forløbet roligt og vi fik, endnu engang, ros for et godt arrangement i
kommissærernes rapport. Derfor vil jeg også gerne opfordre alle medlemmer til at bakke op om vores løb i
2017.
For at undgå at kollidere med de mange konfirmationer og dermed manglede frivillige i foråret, har
bestyrelsen besluttet at rykke løbet til efteråret. Vi har derfor i 2017 fået tildelt lørdag d. 6. september. Så
skriv datoen i kalenderen allerede nu, så vi kan gentage succesen.

Afslutningsløb og rytterfest forløb efter planen og var en stor succes. Ikke mindst takket være vores
festudvalg bestående af Nina Borum Nielsen og Ann Sophie Storm. En stor tak til dem for en god fest.

Så blev det vinter! Og indtil videre må vi konstatere, at vintertræningen har fungeret rigtigt godt. Vores nye
computrainer-opsæt er en stor succes. Så stor så folk ivrigt book’er ekstra træningstider.
Det har samtidig den positive sideeffekt, at flere og flere får sat sig ind i systemet, hvilket igen letter presset
lidt på undertegnede, der så ikke behøver at være tilstede.

I forbindelse med opstart af vintertræningen tilbage i november søsatte vi et helt nyt U17 tiltag. Vi har p.t.
tre ryttere tilknyttet og det fungere helt efter planen. Der er pæn fremgang hos alle tre deltagere og det skal
lige nævnes, at to af dem er udtaget til banelandstrænerens kraftcentertræning og at vi IGEN har en rytter
på landsholdet. Det begynder efterhånden at blive en vane. En vane som jeg vil gøre mit for, at vi kan
fortsætte fremover.
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Spørgsmålet er, hvordan vi kan promovere vores lille projekt. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne
rekruttere en rytter eller to mere til holdet.

Information fra DCU’s Kongres

Som led i genopretningen af DCU’s økonomi er der taget beslutning om, at lægge 5 kroner på startpengene
for B&U og 15 kroner for senior. Dertil kommer, at licensen stiger med kr. 100,- for alle (så vidt jeg har
forstået). De penge, der kommer ind ved disse stigninger går ind på en særskilt konto, som bestyrelsen ikke
har adgang til og går direkte til afbetaling af det lån, som DIF har ydet til DCU.
Dette tiltag skulle betyder, at vi kan betale lånet af på 3 år i stedet for de 10 år, som lånet løber.
Dameudvalget opfordrer til, at klubberne fylder skamlen op i pigeklasserne, dvs. min tre præmier
Der opfordres også til evt. master i motionsklasserne så de mere uerfarne også får en oplevelse af at kunne
være med. Der forfordres til at tænke kvinder mere ind i vores aktiviteter. F.eks. separate dameklasser og
ikke at blande motionsdamer sammen med DB.

Fremtiden
Det der lige nu fylder mest i vores arbejde er, at vi står foran en udfordring med B&U-træningen. Casper
har, som de fleste nok ved, valgt at trække sig som træner af tidsmæssige årsager og det skal vi finde en
løsning på. Bestyrelsen har i samarbejde med B&U-udvalget lagt en plan for, hvordan vi sikrer, at det
fantastiske arbejde, som Casper har lavet bliver videreført. Jeg vil ikke bruge mere tid på selve planen, da
forældrene allerede er blevet informeret.

Personligt kunne jeg godt ønske mig, at vi får arbejdet mere med en strategi for at udvikle klubber. Der er
nok af emner at tage fat på. F.eks. Sponsorer, flere frivillige, flere aktive, hjemmesiden, osv.
DGI kører for tiden et meget attraktivt tilbud om assistance til klubudvikling. Desværre er økonomi ikke til
det på nuværende tidspunkt.

Så vil bestyrelsen meget gerne sætte fokus på sponsorater eller andre tiltag, der kan give penge i kassen.
Hvor man kan sige, at vi på det sportslige absolut ligger øverste i klassen, så må man sige, at vi i forhold til
sponsorater hænger gevaldigt i bremsen. Så hvis der er nogen, der ved noget om den slags eller som kender
nogen, der ved noget om det, så vil bestyrelsen meget gerne høre om det.
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Selvom vores U17 tiltag jo stadig er på begynderstadiet, så er der allerede nu nogle, der visker lidt i krogene
om muligheden for et U19-team. Til det vil jeg sige, at bestyrelsen er meget imødekommende overfor
ideen, da det jo vil være et naturligt næste skridt på vejen. Indtil videre er der dog ingen konkret planer.

Konklusion

Som jeg vist har sagt mange gange før, så ser jeg en masse gode muligheder i vores lille cykelklub.
For nogle år siden lavede vi en vision, der gik ud op at skabe landets bedste træningsmiljø og man kan vist
ikke sige andet end, at det er vi lykkedes med.

Afsluttende vil jeg tillade mig at konstatere, at der masser af udvikling, resultater og muligheder i HFCK.
Nogle af dem har vi styr på. Andre kunne vi godt bruge nogle ekstra hænder til at tage op.
Så jeg vil gerne opfordre alle til at komme med input og ikke mindst arbejdskraft i 2017. Så er jeg sikker på,
at vi nok, endnu engang, skal løfte klubben til et højere niveau.
Tak for godt samarbejde til bestyrelsen. Jeg håber, at vi kommer igennem 2018 med skindet på næsen. For
vi har nogle store opgaver foran os og vi får brug for al mulig opbakning fra vores medlemmer og lidt til.
Og tak til alle jer andre, der bakker op om vores arbejde. Specielt både gamle og nye sponsorer.

Venlig hilsen
Henrik Kartin
Formand
HFCK
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