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Indkaldelse 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
 

lørdag, d. 01. februar 2020, kl. 10.00 
 

på Danhostel Fredericia, Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia  
 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne  
 
1) Valg af dirigent 

 
2) Formandens beretning 

 
3) Revideret regnskab for 2019 

 
4) Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag til dagordenen. 
 

5) Fastsættelse af kontingent for 2021 
 

6) Valg af formand – lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær – ulige år 
Jan Buschardt er villig til genvalg som formand 
 

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. Preben er villig til genvalg. 
Søren Elming er revisorsuppleant. Søren er villig til genvalg. 
 

9) Uddeling af udmærkelser 
 

10)  Eventuelt 
1. Jubilæum, 25 år – orientering om arrangementer 

 
2. §6a i reglerne vedrørende tristyr/tribar   

 
Der er et ønske om at diskutere denne regel – se vedhæftede fil 
 

3. Orientering om SBS 2021 
  

4. Permanent brevet – den perfekte rute 
 
 
Husk at kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 
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Referat af ordinær generalforsamling 01 februar 2020 
 
Jan bød velkommen og orienterede om praktiske forhold. Bestyrelsen, arrangør, resultatan-
svarlig og web-redaktør præsenterede sig. Jan bød specielt velkommen til 1. gangsdeltagere i 
GF, nemlig Kjeld Hansen, Michael Milde og Mogens Pedersen, som hver især præsenterede sig. 
 
1 Valg af dirigent 

Gert Pagter Kristensen blev foreslået af bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget med stort bi-
fald. 
Gert konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med indkaldelse i december 
måned 2019 og med endelig dagsorden udsendt inden for tidsfrist. 
 

2 Formandens beretning 
Jan fremlagde formandens beretning for 2019. Den skriftlige udgave af beretningen er ved-
lagt.  

  
 Et enkelt spørgsmål om SBS og om hvordan det indgår i ARDs udmærkelser. SBS indgår på 

lige fod med andre brevet, hvilket vil sige at det tæller med i bronze, sølv, guld, osv. og kan 
bruges til Randonneur 10000. 
 

 Beretningen blev godkendt med stort bifald. 
 
3 Revideret regnskab for 2019 

Peter gennemgik det reviderede regnskab. 
  
 Et spørgsmål til beløbene for medaljer og kontrolkort, om hvorfor de varierer så meget. Det 

skyldes at disse betales ved modtagelse og at ACP sender uregelmæssigt. Derfor vil der i 
nogle år ikke være noget her (f.eks. i 2017) og andre år vil der være for 2 år (f.eks. 2018).   

 
 Spørgsmål til størrelse mellem Giordana og Xtreme – Det er generelt lige over. 
  
 Regnskabet blev godkendt. 
 
4 Indkomne forslag. 
 Der er ikke indkommet forslag til dagordenen.  
 
5 Fastsættelse af kontingent for 2021  

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

Jan Buschardt er villig til genvalg som formand 
 
 Jan blev genvalgt med meget stort bifald.  
 
7 Valg af suppleant hvert år 

Thomas Holm Petersen er villig til genvalg som suppleant og blev genvalgt som suppleant 
med stort bifald. 

 
8 Valg af revisor og revisorsuppleant - lige år 

Preben Overgaard er revisor. Preben er villig til genvalg. 
Søren Elming er revisorsuppleant. Søren er villig til genvalg. 
 
Begge genvalgt med stort bifald. 
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9 Uddeling af udmærkelser 
 a Overrækkelse af medaljer mm. 
  
  Danske udmærkelser 
 

Bronce - 15.000 km 
Ingen i 2020 
 
Sølv - 30.000 km 
Durrin Hynes 
Stig Bruus 
  
Guld – 45.000 km 
Ingen i 2020  
 
Sølv med egeløv - 60.000 km 
Birgit Henriksen 
Claus Hviid Christensen 
Jan Buschardt 
 
Guld med egeløv - 75.000 km 
Jens Gravesen 
Mogens Køllner 
 
Ultra Randonneur 
Claus Hviid Christensen 
 
Udenlandske udmærkelser 
 
Randonneur 5000 – PBP, en fuld BRM-serie, en Fleche, 1000 km og ekstra op til 
5000 km på maks. 4 år 
Frank Hansson 
Jens Gravesen 
Stiig Bruus 
Jan Buschardt 
 
Randonneur 10000 – PBP + anden 1200+, 2 BRM-serier, 1000 km, en Fleche, en 
SuperRandonnee + ekstra op til 10.000 km på maks. 6 år. 
Stiig Bruus  

 
Alle udmærkelser blev overrakt til medlemmernes store applaus på nær Sølvmedaljen til 
Durrin, der ikke var til stede. Randonneur 5000- og 10000-beviserne har vi ikke modtaget 
fra ACP endnu. 

 
b. Årets rytter 
 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 tit-
len 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.  
 
Ud over at cykle meget og altid være i godt humør, har Årets Randonneur været flittig ved 
tangenterne og har tit og ofte beskrevet sine oplevelser på landevejen, så vi andre føler at vi 
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også har været med – og han har dermed medvirket til at andre cykelryttere har fået lyst til at 
prøve kræfter med vores breveter. Årets Randonneur har også været aktiv med at lave ruter 
til permanente brevet, så vi har mulighed for også at komme ud at cykle uden for brevet sæ-
sonen.  
 
Årets Randonneur 2019 er Christian Rasmussen. 
 
 
10 Eventuelt 

1. Jubilæum, 25 år – orientering om arrangementer 
Jan orienterede om de forskellige arrangementer og bogen om ARDs historie: 
a) der bliver en speciel medalje til dem, der kører hos mange arrangører,  
b) der bliver en jubilæums brevet med efterfølgende spisning 
c) der bliver en fotokonkurrence 
d) man får et særligt jubilæumsstempel i kontrolkortet ved breveterne i 2020 
e) alle medlemmer kan få et eksemplar af bogen om ARDs historie.  

 
Se mere i den vedhæftede fil ”Plancher til Generalforsamling”. Endvidere anbefales det 
at følge med på hjemmesiden for opdatering om disse arrangementer.   
 
Der var spørgsmål til hvordan den rent praktiske håndtering af tilmelding til breveterne, 
der i anledning af jubilæumsmedaljerne køres før den officielle dato skal foregå. Besty-
relsen lovede at vende tilbage med en beskrivelse på hjemmesiden inden længe.  
 

2. §6a i reglerne vedrørende tristyr/tribar   
Bestyrelsen ønsker en orienterende diskussion om denne regel. Jan orienterede om 
baggrunde for forslaget og henviste til det udsendte bilag. Dette blev fulgt op af Ras-
mus Krog Juvik, som oprindeligt fremkom med forslaget. 
Alex Sloth og Kurt Nielsen fremførte at regler mht. tristyr/tribar skal være ens i PBP og 
DK. Lasse Olesen mente at det kunne afklares ved start om andre deltagere ville køre 
sammen med en, der kører med tristyr. Allan Riis viste forståelse for ovenstående, men 
havde fokus på sikkerheden og mente ikke at det skulle diskuteres på startstedet. 
Helge Wind mente at reglen kunne være, at ved kørsel i gruppe må bøjler ikke benyt-
tes.  
 
En vejledende tilkendegivelse viste at der er konsensus om en model hvor det er tilladt 
at anvende bøjler efter de samme regler som til PBP 2019, men at man ikke må an-
vende bøjlerne når man kører i gruppe sammen med andre. 
 
Bestyrelsen ville ændre reglerne efter disse linjer. 
 
Rasmus Krog Juvik spurgte herefter hvilke regler der generelt gælder og hvem bestem-
mer disse regler? Jan redegjorde for DCUs regler, som bestyrelsen mener ikke gælder 
for ARD, da vi dels ikke er licensryttere, dels ikke mener at vores breveter er cykelløb i 
DCUs forstand. Brevetreglerne er i meget høj grad defineret af Audax Club Parisien 
(ACP). Jan er ACP’s repræsentant, ikke valgt efter en demokratisk proces, men ud-
nævnt.    
 

3. Orientering om SBS 2021 
Jan ridsede de overordnede linjer op og Allan Riis, der er koordinator for SBS 2021, gav 
en uddybende orientering. SBS afholdes forventelig 20-24. august 2021 med start i 
Hirtshals og mål i Kristiansand. 
Formen ligner mere et etapeløb end PBP idet der er fælles overnatning og nærmest fæl-
les start hver morgen. 
 
Kurt Nielsen spurgte om der er prioritet ift. kørte km? 
Lars Bommersholdt spurgte om der kompenseres for færgetid? Her er svaret ifølge LRM 
klart nej. 
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