
Nyhedsbrev april 2021 
En anderledes generalforsamling, en fleksibel ændring, en opfordring og et godt råd. 

 

Generalforsamlingen 2021 

 

Årets generalforsamling blev afholdt virtuelt søndag den 21. marts.  

30 klubmedlemmer havde sat sig til rette bag computeren til en generalforsamling i nye klæder, 

tvunget af coronasituationen, men med sin sædvanlige opbygning og sit sædvanlige indhold.  

Det sociale samvær, som normalt er et væsentligt element i forbindelse med årets 

generalforsamling, var selvfølgelig helt fraværende, men det vi tager forhåbentlig revanche for til 

næste generalforsamling i 2022 og i forbindelse med årets brevet’er, løb, jubilæum mm. 

At afvikle en generalforsamling on-line er teknisk udfordrende. Den tekniske del blev imidlertid på 

god og kompetent vis muliggjort og styret af klubmedlem, Brendan Puli. Det foregik, i hvert 

tilfælde fra brugerens side, problemfrit. Tak til Brendan. 

 

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

her 

Formand, Jan Buschardt, aflagde sin formandsberetning, hvor han orienterede om årets gang i 

klubben i 2020 samt om klubbens tilstand og han så lidt frem mod den nye sæson. Beretningen kan 

læses her 

I forbindelse med generalforsamlingen fremlagde klubbens kasser, Peter Aerts, klubbens regnskab 

for 2020. Der blev godkendt i sin helhed og kan ses her 

 

 
 
 
 
 
30 klubmedlemmer havde parkeret cyklen og sat sig 

foran computeren til årets generalforsamling 

 

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

milepæle i deres randonneur-karriere, ligesom årets rytter 2020 blev kåret. Der er ingen billeder af 

årets modtagere, men du kan se de opdaterede lister med modtagerne af diverse udmærkelser 

gennem tiderne på klubbens hjemmeside her. 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Generalforsamlinger/Referat%20GF%202021.pdf
https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Generalforsamlinger/Beretning%20for%202020%20ARD%20-%20GF.pdf
https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Generalforsamlinger/Regnskab%202020.pdf
https://audax-club.dk/modtagere-af-udmaerkelser--danske


Årets rytter, Lars Bommersholdt, har skrevet et indlæg om sit liv med cykling, som kan læses under 

”Udmærkelser” =>  ”Hall of Fame” =>”Årets rytter” eller ved følgende link. 

 

Bestyrelsen havde flere forslag til afstemning ved generalforsamlingen. 

Et enkelt gik ud på at gøre reglerne for permanente mere fleksible, så det skulle være muligt at køre 

permanente hele året. Forslaget blev vedtaget med 25 stemmer for forslaget og en stemme imod. 

Det betyder i praksis, at det nu er muligt også at køre de permanente brevet’er i månederne april, 

maj og juni. Du kan se listen over de aktuelle permanente ruter her. Det skal i parentes præciseres, 

at det kun er ruterne på listen, der kan køres som en permanent. De officielle brevet’er skal køres 

hos klubbens arrangører og de kan ses i kalenderen på hjemmesiden, hvor man også tilmelder sig 

brevet’en.  

Samtidig har bestyrelsen fra den 1. april fastlagt deltagergebyret til 25 kr. pr. permanent. Det vil 

sige en halvering af det tidligere startgebyr. 

 

 

Fleche Nordique 2021 

Flèche Nordique, der normalt har mål i Sverige, bliver i år afholdt med mål hhv. i Norge, Sverige 

og Danmark, så vi ikke bliver ramt af grænselukninger eller andre restriktioner.  I Danmark har vi 

besluttet, at målet bliver Dan-Hostel i Fredericia (samme sted, vi har holdt generalforsamling de 

seneste år). Flechen afholdes som sædvanligt i Pinsen med start lørdag d. 22. maj kl. 10 og 

målgang søndag kl. 10 i Fredericia. Ved målgang planlægger vi spisning for alle deltagere. 

En del hold har allerede tilmeldt sig som interesserede på klubbens hjemmeside. Det forudses at 

deltagerantallet vil blive højt denne gang, formodentligt tilskyndet af den umiddelbart nemmere 

tilgang og enklere planlægning med basen i Fredericia.  

Der foreligger i skrivende stund endnu ikke noget konkret om tilmelding, pris osv., men det vil 

blive lagt ud på ARDs hjemmeside, når den officielle svenske arrangør har udsendt invitationen og 

tilmeldingsblanket, så alle kan tilmelde sig direkte. 

Der er enkelte, som har henvendt sig, for at komme med på et planlagt hold eller måske selv søger 

deltagere til at etablere et hold. Jeg vil opfordre til, at man måske bekendtgør sin interesse på 

Facebook-gruppen Audax DK, hvor det evt. vil være muligt at komme i kontakt med andre, som har 

samme ønske. 

https://audax-club.dk/aarets-rytter
https://audax-club.dk/oversigt-over-permanente
https://audax-club.dk/oversigt-over-permanente


 

Der forventes mange hold omkring Fredericia i pinsen 

 

Vejledning i download og brug af GPS 

Leif Bagger har lavet en vejledning i download og installation af Gps-filer. Leif har lavet en god, 

enkel og illustreret vejledning af fremgangsmåden.  

Vejledningen kan ses på hjemmesiden under ”Kalender” => ”Gode råd til turen” eller her 

 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle god vind på landevejene 

 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Vejledninger/Vejledning%20i%20brug%20af%20GPS%202021.pdf

