
Nyhedsbrev om generalforsamling mm 

 
 

Årets generalforsamling blev afholdt lørdag den 01. februar 2020 på vandrehjemmet i Fredericia. 

Det blev igen i år mødested for mange af klubbens medlemmer (48) fra hele landet. 

 

Klubbens sekretær, Leif Bagger, har udarbejdet et referat fra generalforsamlingen. Dette kan læses 

her. 

 

Klubbens formand, Jan Buschardt, aflagde en formandsberetning om klubbens aktiviteter i 2019 

samt klubbens tilstand. Beretningen kan læses her. 

 

 

ARDs bestyrelse og generalforsamlingen dirigent 

 

Der blev uddelt en del udmærkelser til flere af klubbens medlemmer, der har nået en eller flere 

milepæle i deres randonneur-karriere ligesom årets rytter 2019 blev kåret. Der er billeder af 

modtagerne af udmærkelserne her . Årets rytter har skrevet et indlæg om sit liv med cykling, som 

kan læses under ”Udmærkelser”- ”Hall of Fame”-”Årets rytter” eller ved følgende link. 

 

 

 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Generalforsamlinger/Referat%20fra%20GF%202020%20.pdf
https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Generalforsamlinger/Beretning%20for%202019%20ARD.pdf
https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Generalforsamlinger/Billeder%20fra%20Generalforsamling.pdf
https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/%C3%85rets%20rytter/Christian%20Rasmussen.pdf


Under eventuelt gav: 

• -Jan Buschardt en orientering om ARDs 25-års jubilæum med en gennemgang af 

arrangementerne i forbindelse med jubilæet. Du kan læse mere om 

jubilæumsarrangementerne på hjemmesiden under ”ARD 25-års jubilæum”.  

• -Allan Riis, der er koordinator for SBS 2021, en orientering om løbet og en status på 

arbejdet med at arrangere det. 

• -Leif Bagger en orientering om permanente brevet’er, herunder hvordan man designer ”den 

perfekte rute”. 

 

Tøjbestilling - reminder 

Tøj bestilles fra vores leverandør 2 gange om året - i marts og i oktober. Det tager ca. 8 uger at få 

tøjet produceret, så ARD forventer at sende tøjet ud til dem, der har bestilt, i juni hhv. december. 

Du vil modtage besked, når din bestilling er klar til at blive afsendt. 

Tøj og andet, vi har på lager, sendes med det samme. For tøjets vedkommende drejer det sig om tøj 

fra Giordana. 

 

Det er derfor ved at være tid, hvis garderoben skal fornyes eller suppleres til den kommende sæson.  
 
 

  
Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle et fortsat godt og spændende jubilæumsår 

 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/ARD%20jubil%c3%a6um/ARD%2025aers%20jubilaeum.pdf

