Indkaldelse
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

SØNDAG, d. 21. marts 2021, kl. 10.00
Generalforsamlingen vil blive afholdt online.
Medlemmer, der er tilmeldt via kalenderen vil få tilsendt vejledning i, hvordan man deltager i generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægterne
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Revideret regnskab for 2020
4) Indkomne forslag
a) Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til § 4 og § 7 i vedtægterne.
i)

Ændringer til § 4
Der foreslås en tydeliggørelse af bestemmelsen i § 4 om at medlemmerne ikke hæfter personligt for klubbens forpligtelser. Der er ikke tilsigtet nogen realitetsændring.
§ 4 Økonomi
Nuværende
Kontingentet fastsættes for næste kalenderår på den årlige generalforsamling.

Forslag
Kontingentet fastsættes for næste kalenderår på den årlige generalforsamling.

Kontingentet indbetales inden d. 10.
januar. Kun medlemmer, der har betalt kontingent i så god tid, at det er
registreret af klubbens kasserer inden
generalforsamlingen, er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Kontingentet indbetales inden d. 10.
januar. Kun medlemmer, der har betalt kontingent i så god tid, at det er
registreret af klubbens kasserer inden
generalforsamlingen, er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Indkomne beløb indsættes på klubbens
bankkonto, hvortil kun formand og
kasserer har adgang.

Indkomne beløb indsættes på klubbens
bankkonto, hvortil kun formand og
kasserer har adgang.

Manglende kontingentindbetaling betragtes som udmeldelse af klubben.

Manglende kontingentindbetaling betragtes som udmeldelse af klubben.

Bestyrelsen fastsætter prisen for at
deltage i en brevet. Det er ikke hensigten at generere et overskud på breveterne, hvilket prisen skal afspejle idet
det på den anden side skal tilsikres, at
klubben ikke lider tab set over en længere periode.

Bestyrelsen fastsætter prisen for at
deltage i en brevet. Det er ikke hensigten at generere et overskud på breveterne, hvilket prisen skal afspejle idet
det på den anden side skal tilsikres, at
klubben ikke lider tab set over en længere periode
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Klubbens medlemmer herunder også
bestyrelsen og arrangører har ingen
økonomiske forpligtelser over for klubben.

Klubbens medlemmer, herunder bestyrelse og arrangører hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler
klubben.

Bestyrelsen kan beslutte at give garanti på op til 50.000 kr. for større arrangementer, fx Super Brevet Scandinavia.

Bestyrelsen kan beslutte at give garanti på op til 50.000 kr. for større arrangementer, fx Super Brevet Scandinavia.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

ii) Ændringer til § 7
Der foreslås en ændring af §7, så den nuværende praksis formaliseres. Endvidere
indføres en bestemmelse om optagelse af lån skal besluttes af den samlede bestyrelse samt om at køb og salg af ejendom kun kan ske efter en generalforsamlingsbeslutning.
§7 Ledelse
Nuværende
Forslag
Klubben tegnes af formanden.
Klubben tegnes af formanden.
Kassereren står for varetagelse af
klubbens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af
regninger.
Kassereren og/eller formanden kan
hver for sig eller sammen råde over
klubbens konti, herunder råde over
betalingskort og netbank til klubbens
konti, samt indgå aftale herom.
Ved optagelse af lån tegnes klubben af
den samlede bestyrelse.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning.
Klubbens daglige ledelse varetages af
klubbens formand, kasserer og næstformand/sekretær.

Klubbens daglige ledelse varetages af
klubbens formand, kasserer og næstformand/sekretær.

Arbejdet med målsætning, visioner,
løbsterminer og naturligvis gennemførelse af eventuelle generalforsamlingsbeslutninger varetages løbende af bestyrelsen samt på 1 årligt møde i 3.
kvartal mellem bestyrelse og arrangørerne.

Arbejdet med målsætning, visioner,
løbsterminer og naturligvis gennemførelse af eventuelle generalforsamlingsbeslutninger varetages løbende af bestyrelsen samt på 1 årligt møde i 3.
kvartal mellem bestyrelse og arrangørerne.

Bestyrelsen inddeler landet i områder
og godkender arrangører. Hver arrangør foretager sin egen løbsplanlægning
og sørger for afholdelsen af løbene
under behørig hensyntagen til de øvrige arrangørers planlægning.

Bestyrelsen inddeler landet i områder
og godkender arrangører. Hver arrangør foretager sin egen løbsplanlægning
og sørger for afholdelsen af løbene
under behørig hensyntagen til de øvrige arrangørers planlægning.
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b) Bestyrelsen foreslår at reglerne for permanente gøres mere fleksible
Som det er fremgået af formandens beretning fra efteråret og nyhedsrevet fra december
2020, er de permanente breveter blevet en stor succes (vist meget mere end der kunne
drømmes om).
Reglerne for de permanente er opdateret flere gange siden det første regelsæt blev udarbejdet i 2013 således at sæsonen blev udvidet fra 1. juli – 28. februar til 1. juli til 31.
marts. Der er også tilføjet 2 kortere distancer på 100 km og 161 km.
Der er flere medlemmer, der har givet udtryk for at de meget gerne vil have mulighed for
at cykle permanente hele året, f. eks. de kortere distancer, da de synes at 200 km og derover er for hårdt.
ARD’s bestyrelse ser meget gerne at der tilbydes mange muligheder for medlemmerne kan
cykle breveter, både ordinære og permanente.
Regelsættet for de permanente siger i § 11 stk. 1. ”Principielle ændringer i regler for permanente breveter kan ske på generalforsamlinger i henhold til gældende regler for ARD”.
Bestyrelsen anser forslagene til ændrede muligheder som principielle ændringer og derfor
er dette punkt med på GF for at afklare om der skal være øgede muligheder for at cykle
permanente og i givet fald hvordan de nuværende regler skal justeres.
I denne forbindelse kan der stilles en del spørgsmål:
•
•
•

Skal det være muligt at cykle en permanent hele året?
Skal den udvidede mulighed gælde alle deltagere eller skal muligheden gælde for f.eks.
seniorer?
Skal muligheden gælde alle distancer eller skal muligheden gælde 100 km distancen?
og 161 km distancen?

Disse overvejelser er mundet ud i følgende forslag til ændringer. Forslagene er opstillet
med det mest vidtgående først og hvis et forslag vedtages, bortfalder de efterfølgende forslag.
Nuværende §
7.2

Randonneuren vælger selv startdato og – tidspunkt. Startdatoen kan være
fra 1. juli til 31 marts

Ændringsforslag
#

Ændring

Ændret formulering af § 7 stk. 2

1.

Alle begrænsninger fjernes

2.

Alle gives mulighed for at
cykle korte strækninger hele
året

3.

Seniorer gives mulighed for
at cykle korte strækninger
hele året

4.

Ingen ændringer

Randonneuren vælger selv startdato og –
tidspunkt.
Randonneuren vælger selv startdato og –
tidspunkt. Startdatoen kan være fra 1. juli
til 31. marts.
Ruter på 100 km og 161 km samt turistbrevet kan gennemføres hele året.
Randonneuren vælger selv startdato og –
tidspunkt. Startdatoen kan være fra 1. juli
til 31. marts.
Ruter på 100 km og 161 km samt turistbrevet kan gennemføres af seniorer (over
60 år) hele året.
Randonneuren vælger selv startdato og –
tidspunkt. Startdatoen kan være fra 1. juli
til 31 marts

5) Fastsættelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. årligt
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6) Valg af formand – lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær – ulige år
Jan Buschardt er formand.
Peter Aerts er villig til genvalg som kasserer.
Leif H. Bagger er villig til genvalg som næstformand/sekretær.
7) Valg af suppleant - hvert år
Bestyrelsen indstiller Chr. Rasmussen som suppleant
8) Valg af revisor og revisorsuppleant - lige år
Preben Overgaard er revisor.
Søren Elming er revisorsuppleant.
9) Uddeling af udmærkelser
10) Eventuelt
a) Orientering om Super Brevet Scandinavia
b) Orientering om webshop med tøj
c) Orientering om nyt kontrolkort til permanente
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3
uger før generalforsamlingen, dvs. senest fredag den 27. februar 2021. Endelig dagsorden inkl.
indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest en uge inden generalforsamlingen, men kan også rekvireres skriftligt ved henvendelse til sekretæren.
Husk at kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Vel mødt!
Jan Buschardt, Formand
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Referat af ordinær generalforsamling 21 marts 2021
Jan (formand) bød velkommen og orienterede om praktiske forhold med lukkede mikrofoner,
håndsoprækning ved afstemning og kommentarer i chat-feltet.
Jan fortalte at bestyrelsen havde håbet på at kunne afholde en fysisk GF da det sociale element er vigtigt i en klub som vores, hvor vi ikke kan mødes i klubhuset hver tirsdag aften. I
december 2020 måtte vi indse, at vi ikke ville kunne afholde GF i januar som oprindeligt planlagt, så vi flyttede den til midt i marts i håbet om at restriktionerne ville være blevet lempet.
Det blev de som I ved ikke. Nu nærmer cykelsæsonen sig, hvor det kan være svært at samles
til en GF fordi vi hellere vil ud at cykle. Samtidigt ved vi ikke hvordan restriktionerne vil være i
det næste halve eller hele år, så en udsættelse af GF til vi kunne afholde den fysisk, kunne
betyde, at vi ikke kunne afholde den før i fx september måned. Der er ikke meget sjov ved at
diskutere hvad der skete i 2020, når vi står foran 2022 sæsonen, så derfor har bestyrelsen
besluttet, at vi forsøger os med en elektronisk GF.
Der er 39 tilmeldte, hvoraf 30 var tilstede. Det er lidt mindre end der plejer at være til de fysiske GF, men jeg synes stadig det er flot.
Da vi havde besluttet at afholde GF elektronisk, spurgte vi ud i medlemskredsen om der var
nogen, der ville hjælpe med det tekniske. I løbet af ingen tid var der 3 - 4 kompetente personer, der havde tilbudt deres hjælp. Vi var nødt til at vælge én – og det blev Brendan Puli, fordi
han bor tæt på så han kunne sidde med ved bordet i dag. Bestyrelsen er meget glad for at så
mange medlemmer tilbød deres hjælp og vi vil gerne takke dem for tilbuddet.
Vi gennemførte en præsentationsrunde af bestyrelse, Brendan, og Gert, øvrige arrangører, og
nye GF deltagere.
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Gert Pagter Kristensen. Forslaget blev vedtaget.
Gert konstaterede at GF var lovligt indkaldt med indkaldelse den 14. december.
Gert orienterede om praktiske forhold i forbindelse med afstemninger.
2) Formandens beretning
Jan fremlagde formandens beretning for 2020. Den skriftlige udgave af beretningen er vedlagt.
Der var ikke spørgsmål til formandens beretning, som herefter blev vedtaget.
3) Revideret regnskab for 2020
Peter gennemgik det reviderede regnskab.
Jørgen Skov Petersen spurgte om der er brug for yderligere afskrivning på tøjlageret. Peter
svarede at det højst sandsynligt ville ske på de meget små og de meget store størrelser.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4) Indkomne forslag
a) Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til § 4 og § 7 i vedtægterne.
Jan forklarede hvorfor det er udsendt så sent, hvilket vi er kede af. Årsagen er, at vi siden december har været ved at skifte bank, og banken først for nyligt har meldt tilbage
om at de ønsker at vores vedtægt tydeliggøres.
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i)

Ændringer til § 4
Når vi alligevel opdaterer vedtægterne, foreslår vi, at ’modernisere’ ordlyden i § 4.
Både den nye og den gamle bestemmelse indebærer, at klubbens medlemmer ikke
hæfter personligt for de forpligtelser – fx gæld – som klubben måtte have.
Diskussion:
Der var ikke spørgsmål.
Afstemning: 25 stemte ja, 2 stemte imod, 0 blanke stemmer.
Forslaget vedtaget.

ii) Ændringer til § 7
Jan fortalte, at Klubmodul – dem, der leverer vores administrationsmodul – i efteråret lavede en ændring, der gør det muligt, at lave automatiske afstemninger af
kortindbetalinger. Dette vil betyde en meget stor lettelse af kassererens, Peters, arbejde. Desværre har det vist sig, at vores nuværende bank, Danske Bank, ikke tilbyder den nødvendige mobilbank-opkobling til klubber, men kun tilbyder den mod
en betragtelig betaling. Bestyrelsen har derfor arbejdet mod at skifte bank siden
november – en opgave, der ikke er helt let – og ikke er blevet lettere eller hurtigere
af corona-situationen. Siden december har vi været i dialog med Arbejdernes
Landsbank, som tilbyder nogle vilkår, der i sig selv giver en væsentlig besparelse i
forhold til vores nuværende bank og der ud over tilbyder den nødvendige mobilbank-opkobling.
For to uger siden meldte banken tilbage, at de synes vores vedtægtsbestemmelser
om hvem, der kan tegne klubben var uklare og det ville betyde, at kun formanden
ville kunne foretage betalinger fra kontoen, hvis ikke vedtægten blev ændret. I vores nuværende bank har vi kunnet klare os med en fuldmagt fra formanden til kassereren, men det er tilsyneladende ikke nok. Derfor foreslår vi nogle ændringer til
ledelsesbestemmelsen.
Selv om det måske ikke ser sådan ud, indebærer de nye bestemmelser en indskrænkning i hvad bestyrelsen kan beslutte og føre ud i livet.
Diskussion:
Der var ingen spørgsmål til formandens gennemgang af ændringerne.
Afstemning: 25 for, 2 imod, 0 blank
Forslaget vedtaget.
b) Bestyrelsen foreslår at reglerne for permanente gøres mere fleksible
Leif forklarede kort om de forskellige muligheder angivet i dagordenen.
Diskussion:
Lars Bommersholdt spurgte til størrelsen af startgebyret og om der var rimeligt at
prisen er 50 kr. per permanent brevet. Leif redegjorde for at det principielt ikke er
en GF beslutning, men en administrativ beslutning, som træffes af bestyrelsen.
Leif meddelte at gebyret per 1. april 2021 vil være 25 kr. per permanent.
Torben Schierbeck vil gerne på grund af arbejde på skiftehold have mulighed for at
køre hvornår det passer ham. Leif gjorde for god ordens skyld opmærksom på at
permanente ”kun” tæller i ARD’s regnskab og ikke kan bruges som kvalifikation til
f.eks. PBP.
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Hans Jørgen Binder spurgte om det ville kunne lette det administrative arbejde, hvis
sekretæren ikke skulle scanne og tilbagesende det godkendte kontrolkort. Leif svarede, at det ikke ville give nogen nævneværdig lettelse. Mange randonneurer vil
faktisk gerne have et godkendt kontrolkort
Herefter gik vi til afstemningen om forslag 1:
Afstemning: Forslag # 1: 25 for, 1 imod, 0 blanke
Derved er forslag # 1 vedtaget. Forslag 2 og 3 bortfalder.
5) Fastsættelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. årligt for perioden 1. januar – 30. juni,
perioden 1. juli – 30. september til 50 % af fuld pris og 1. oktober - 31. december er til 10
% af fuld pris.
Vedtaget med 23 for, 0 imod og 1 blank
6) Valg af formand – lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær – ulige år
Jan Buschardt er formand.
Peter Aerts er villig til genvalg som kasserer. Peter blev genvalgt som kasserer
Leif H. Bagger er villig til genvalg som næstformand/sekretær. Leif blev genvalgt som
næstformand/sekretær.
7 Valg af suppleant hvert år
Chr. Rasmussen blev nyvalgt som suppleant.
8 Valg af revisor og revisorsuppleant - lige år
Preben Overgaard er revisor.
Søren Elming er revisorsuppleant.
Ikke aktuelt i år
9 Uddeling af udmærkelser
a. Overrækkelse af medaljer mm.
Bronze – 15.000 km
Martin Rosén-Lidholm
Michael Milde
Sølv – 30.000 km
Christian Rasmussen
Ultrarandonneur - 10 SR-serier
Bjarne Bergholt Andersen
Jens Gravesen
Karsten Johansen
Kurt Nielsen

2003-2020
2016-2020
1999-2020
1999-2020

Guld – 45.000 km
Ingen ansøgninger i år
Sølv med egeløv - 60.000 km
Lars Bommersholdt
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Guld med egeløv - 75.000 km
Hans Jørgen Binder
Randonneur 5000: PBP, en fuld BRM-serie, en fleche + ekstra på maks. 4 år
Ingen ansøgninger i år
Randonneur 10000: PBP + anden 1200+, 2 BRM-serier, en Fleche, en
SuperRandonnee + ekstra på maks. 6 år
Jens Gravesen
Jan fortalte, at ansøgningen er sendt til ACP, men at vi ikke har hørt noget tilbage.
Normalt uddeler ACP Randonneur 5.000 og 10.000 på deres årsmøde i januar. Men i
2021 har der ikke været noget årsmøde pga. coronarestriktionerne, så beviserne er
ikke uddelt og det er måske derfor vi ikke har modtaget dem. Jan fortalte, at han har
skrevet til ACP for at høre hvorfor vi ikke har modtaget beviserne endnu, men har ikke
hørt noget endnu.
Årets Randonneur:
Jan fik ordet:
Titlen som Årets Randonneur gives til en, der
- har cyklet meget, men ikke nødvendigvis mest
- er en god kammerat
- er hjælpsom
Og så skal det tilføjes, at bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsesmedlemmer og arrangører som udgangspunkt ikke udnævnes til Årets Randonneur. Det skal også nævnes,
at selv om titlen er ’Årets Randonneur’, kan vi godt se på rytterens meritter i de foregående år.
Med titlen som Årets Randonneur følger et diplom og en trøje med navn og ’Årets
Randonneur’ skrevet på.
I år kan diplomet desværre ikke overrækkes fysisk, men det vil blive fremsendt med
posten hurtigst muligt. Trøjen er desværre også corona-ramt, så den kommer desværre
til at tage lidt længere tid at få produceret.
Årets Randonneur 2020 er nok den person, som har været indstillet til titlen flest gange
og gennem flest år, men som altså først får titlen nu. Han har cyklet meget – ikke
mindst når man tager hans fysiske udfordringer i betragtning. Og så har han cyklet
længe, meget længe, da han bruger mere tid på en brevet end de fleste andre.
Årets Randonneur er en meget engageret person, der går meget op i ARDs liv og udvikling. Han har ofte repræsenteret ARD på fineste vis gennem foredrag, ved altid at have
en lille ARD-folder med i tasken, som han kan dele ud til folk han møder på sin vej – og
så er han altid god for en historie, senest ved jubilæumsmiddagen, hvor han fik latteren
frem hos alle.
Og så kan det vist ikke skjules længere, at:
Årets Randonneur 2020 er Lars Bommersholdt.
10) Eventuelt
Gert påpegede, at alle kan tage punkter op under eventuelt, men der kan ikke besluttes
noget under punktet.
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a. Orientering om Super Brevet Scandinavia
Jan orientererede om at SBS skulle have været afholdt i august i år, men vi har
valgt at udskyde SBS til august 2022.
b. Orientering om webshop med tøj
Jan fortalte, at vi er ved at få en ny shop op at stå hos Xtreme. Vi havde forventet, at den ville kunne gå i luften inden GF, men også her spiller coronaen os
åbenbart et puds. Så vi er ikke helt klar endnu, men Jan viste alligevel hvordan
de to nye butikker kommer til at virke på hjemmesiden. Han gjorde opmærksom
på at Xtreme-shoppen kun er åben for at kunne demonstrere den – man skal ikke skynde sig ind og bestille tøj!
Claus spurgte om trøjer bestilt i efteråret og hvad der sker med dem i restordre.
Peter forklarede at der skal bestilles mindst 10 stykker tøj per ordre og ved mindre antal bestillinger er ordren ikke effektueret, men bestillinger gemmes til næste bestillingsperiode. Peter oplyste at trøjerne ville blive bestilt nu med 10 stykker og så ville overskydende trøjer komme på lager.
Bjarne Bergholt Andersen spurgte om forskel på OTW og PRO OTW trøjer. OTW
trøjen er standardmodellen, lidt kraftige i stoffet, tilpasset den runde form mange randonneurer er udstyret med og så er den billig.
PRO trøjen er en slim fit model, tyndere i stoffet og noget dyrere.
b. Orientering om nyt kontrolkort til permanente
Leif præsenterede det nye kontrolkort med alt på samme side. Desuden rubrik til
at angive hvornår gebyr er betalt.
c. Punkter fra ’salen’
Bjarne Bergholt Andersen spurgte om kvalifikation til SBS: Gælder kvalifikationsløb fra 2020 stadig til SBS 2022? Bestyrelsen har ikke taget stilling, men vil
gøre det snarest og oplyse det.
Jørgen Skov Petersen roste jubilæumsbogen og dens forfattere, Jan Buschardt
og Birgit Henriksen.
Gert har lavet en 1000 km /1200 km brevet, som hvis muligt køres delvist i Sverige.
Hvis 1000 km /1200 km brevet bliver i Danmark, vil km på grusvej reduceres i
forhold til 2020.
Der er plads til max. 20 deltager. Hvis der er spørgsmål, så henvend til dig Gert.
Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer fra deltagerne på GF.
Formanden takkede dirigenten for en god gennemførelse af GF, Brendan for den tekniske
support og deltagerne for god ro & orden.
Generalforsamling afsluttet 12:17
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