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Ordinær generalforsamling 
 

lørdag, d. 09. februar 2019, kl. 10.00 
 

 i Fredericia  

 

Endelig dagsorden 

 

1) Valg af dirigent 

 

2) Formandens beretning 

 

3) Revideret regnskab for 2018 

 

4) Indkomne forslag 

a) Bestyrelsen indstiller at Henrik Malling Andersen udnævnes til æresmedlem 

 

Begrundelse: Henrik Malling Andersen har siden 2004 frem til april 2018 været web-

master på ARDs gamle hjemmeside. I denne periode har Henrik ydet en for Audax 

Randonneur Danemarke særdeles vigtig indsats med at etablere en ny spændende og 

farverig hjemmeside. Henrik har vedligeholdt denne hjemmeside teknisk gennem de 

mange år, hvor hjemmesiden har fungeret som et meget vigtigt bindeled mellem 

bestyrelse og medlemmer samt indbyrdes mellem medlemmerne.  

 

Derfor indstiller ARD’s bestyrelse at Henrik bliver æresmedlem af ARD.  

 

b) Turistbrevet 

Efter at generalforsamlingen i 2018 opfordrede bestyrelsen til at indføre turistbrevet i 

ARD regi, foreslår bestyrelsen at reglerne for ”permanente breveter” udvides med 

følgende: 

 

§4 stk. 1a.  

For turist brevet gælder at distancen skal være mindst 75 km/dag og den skal cykles på 

mindst to dage, så totaldistancen er mindst 150 km. 

 

§4 stk. 6. 

Der er ingen tidsramme for en turistbrevet bortset fra at der skal cykles mindst 75 km 

pr. dag.  

 

§ 7.1 

Hvis samme rute både er en almindelig permanet brevet og en turist brevet, skal der 

ved tilmelding entydigt angives hvilken af de to muligheder tilmeldingen gælder 

 

 

c) Opdatering af regler for permanente 

Endvidere foreslår bestyrelsen en række mindre redaktionelle ændringer, som kan ses 

af de foreslåede regler, herunder at de følgende to paragraffer tilføjes til reglerne for 

permanente brevet 
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§11 stk. 1. Principielle ændringer i regler for permanente breveter kan ske på 

generalforsamlinger i henhold til gældende regler for ARD 

 

§ 11 stk. 2. ARDs bestyrelse kan præcisere, ændre eller udvide reglerne af 

administrative eller tekniske grunde, hvis det viser sig hensigtsmæssigt. Ændringer i 

reglerne vil blive annonceret på hjemmesiden. Ændringerne kan bringes op på 

førstkommende generalforsamling til godkendelse eller forkastelse, hvis et medlem 

ønsker det 

 

Begrundelse: de to paragraffer er inkluderet i de regler for permanente breveter, der 

oprindeligt blev vedtaget på generalforsamlingen, men har ikke fremgået af de 

retningslinjer for permanente breveter, som har været tilgængelige på hjemmesiden.  

 

5) Fastsættelse af kontingent for 2020 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. årligt. 

 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet gøres afhængig af det tidspunkt på året hvor det nye 

medlem melder sig ind i ARD. Således at peroden: 

 

1. januar – 30. juni er til fuld pris 

1. juli – 30. september er til 50 % af fuld pris 

1. oktober - 31. december er til 10 % af fuld pris 

 

Begrundelse: Mange af aktiviteterne foregår i det første halvår, en mindre del i 3. kvartal 

og ingen aktiviteter i 4. kvartal. Det vil bestyrelsen gerne have afspejler sig i kontingentet. 

 

6) Valg af formand – lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær – ulige år 

 

Peter Aerts er villig til genvalg som kasserer 

Leif H. Bagger er villig til genvalg som næstformand/sekretær. 

 

7) Valg af suppleant - hvert år 

Thomas Holm Petersen er villig til genvalg. 

 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant - lige år 

Preben Overgaard er revisor 

Søren Elming er revisorsuppleant 

 

9) Uddeling af udmærkelser. 

a. 

Overrækkelse af medaljer mm. 

 

b.  

Årets rytter 

 

 

10)  Eventuelt 

a) Orientering om den nye hjemmeside 

b) Orientering om Paris Brest Paris 2019 
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Referat af ordinær generalforsamling 09 februar 2019 
 

Jan bød velkommen og orienterede om praktiske forhold. Jan bød specielt velkommen til 1. 

gangsdeltagere i GF, nemlig Benny Steen Pedersen, Finn Just Christensen, Frank Hansson, 

Ivan Olsen, Janus Johansen. Jørgen Herman, Kurt Sørensen, Poul Pilgård, Susanne Østergaard 

Pedersen, Svend Præst og Torben Müller, som hver især præsenterede sig kort. 

 

1 Valg af dirigent 

Gert Pagter Kristensen blev foreslået af bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget med stort 

bifald. 

Gert konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Endelig dagsorden udsendt 

inden for tidsfrist. 

2 Formandens beretning 

Den skriftlige udgave af beretningen er vedlagt. Beretning blev efterfulgt af bifald. 

Efterfølgende spurgte Lars Bommersholdt til seniorbrevet og deltagere i disse for personer 

mellem 60 år og 65 år, når det reelt kun medlemmer over 65 år der er seniorer. Jan 

svarede at man skal forberede sig og træne, så derfor er personer mellem 60 og 65 også 

inviteret. 

 

 Beretningen blev godkendt med stort bifald. 

 

3 Revideret regnskab for 2018 

Peter gennemgik det reviderede regnskab. 

Allan Riis spurgte til hvorfor udgifter til RM, ACN og DCU er steget så meget. Peter 

forklarede at det hører sammen med periodisering eller rettere mangel på samme. Specielt 

RM sender deres regninger med meget uregelmæssige mellemrum. 

Regnskabet godkendt med stor akklamation. 

 

4 Indkomne forslag. 

a Henrik Malling Andersen udnævnes til æresmedlem 

Vedtaget meget stort bifald. Henrik fik overrakt et diplom, og vil få tilsendt en ARD 

kortærmet jersey i korrekt størrelse. 

  

Da bestyrelsen har besluttet, at æresmedlemmer skal have et diplom og en jersey som 

bevis på deres status, bad formanden alle tilstedeværende æresmedlemmer om at 

komme op og modtage diplomet og den kortærmede trøje. Jan overrakte diplom og 

jersey til: Alex Sloth, Birgit Henriksen, Hans Jørgen Binder, Helge Krogh, Lars 

Bommersholdt, Lasse Olesen og Peter Aerts. Øvrige æresmedlemmer vil få tilsendt en 

trøje når de har indsendt en kortfattet beskrivelse af dem selv til hjemmesiden. 

 

b Turistbrevet 

Leif fremlagde de tre tilføjelser til regler for permanente, som gør det muligt at 

gennemføre turistbrevet i dansk regi. Efter et enkelt afklarende spørgsmål, blev forslaget 

vedtaget ved afstemning med stor tilslutning. 

 

c Opdatering af regler for permanente 

Leif redegjorde for tilføjelsen af de to paragrafer. Efter nogle få afklarende spørgsmål 

blev det afstemning vedtaget med meget stort flertal. 
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5 Fastsættelse af kontingent for 2020  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. årligt. Forslaget blev vedtaget med 

meget stort flertal. 

 I forbindelse med behandlingen af bestyrelsens forslag om at kontingentet gøres afhængig 

af det tidspunkt på året hvor det nye medlem melder sig ind i ARD udspandt der sig en kort 

diskussion om forslaget. Ved afstemningen blev forslaget vedtaget med stort flertal. 

 

6 Valg af formand – lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær – ulige år 

Peter Aerts er villig til genvalg som kasserer 

Leif H. Bagger er villig til genvalg som næstformand/sekretær. 

 

 Begge blev genvalgt med bifald.  

 

7 Valg af suppleant hvert år 

Thomas Holm Petersen blev genvalgt 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. 

 

Ultrarandonneur - 10 SR-serier 

 Mogens Køllner Ultrarandonneur  2009-2017 

 Hans Jørgen Binder Ultrarandonneur  2001-2009 

 Hans Jørgen Binder Ultrarandonneur  2009-2011 

  

Guld – 45.000 km 

Hans Jørgen Binder ARD guldmedalje 2009-2011 

  

Sølv med egeløv - 60.000 km 

Hans Jørgen Binder ARD sølvmedalje med egeløv 2011-2015 

  

Randonneur 5000 – PBP, en fuld BRM-serie, en fleche + ekstra på maks 4 år. 

Kurt Nielsen 

 

Randonneur 10000 – PBP + anden 1200+, 2 BRM-serier, en fleche, en 

SuperRandonneur + ekstra på maks. 6 år. 
Claus Hviid Christensen 

Jens Gravesen 

 

Alle udmærkelser blev overrakt til medlemmernes applaus. 
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b. Årets rytter 

 

Titlen som Årets Rytter 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 Rytter. Det skal også nævnes, 

at selv om titlen er ’Årets Rytter’, kan vi godt se på rytterens meritter i de foregående 

år. 

Med titlen som Årets Rytter følger et diplom og en trøje med navn og ’Årets rytter’ 

skrevet på.  

 

Selv om man som sagt ikke behøver at have cyklet mest for at blive udnævnt til Årets 

rytter så har dette års modtager så absolut været en af dem, der har cyklet mest – 

det gælder både de almindelige brevet’er, LRM-brevet’er (dvs. dem, der er over 1.000 

km) og vores egne permanente.   

Selv om Årets Rytter ofte kører alene – enten fordi han er kommet for sent med toget 

eller fordi vi andre ikke kan følge med - så er han helt sikkert en god og hjælpsom 

kammerat, der altid er i godt humør og med en underfundig humor. 

 

Årets Rytter 2018 er Jens Gravesen 

 

Udnævnelsen blev modtaget med bragende klapsalver fra salen. 

 

10 Eventuelt 

Lars Bommersholdt gjorde opmærksom på at begrænsninger i antallet af startpladser til PBP 

har medført at der er et samarbejde med Nordjylland om busture til Paris. 

 

Lars Bommersholdt gjorde opmærksom på at han sælger mærker til trøjer med årstallene 

for PBP. Han sælger dem for 20 kr. 

 

Lars Bommersholdt gjorde opmærksom på at kontrolkort fra hans tid som arrangør kan af-

hentes. 

 

Herefter orienterede Jan om den nye hjemmeside og om PBP, se de vedlagte præsentatio-

ner. 

 

Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Formanden takkede dirigenten for at have håndteret generalforsamlingen mesterligt. 
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          Formand 

 

 

    Gert Pagter Kristensen 

           Dirigent 

 


