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Referat 
 

 

 

1. Valg af dirigent 

 
Valget faldt på Jørgen Bohn, der takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for 

lovligt indkaldt. 

 

42 medlemmer var mødt frem. 

 

 

2. Formandens beretning 

 

Formanden Peter Frøslev aflagde følgende beretning: 

Velkommen til Pedal-Atleternes generalforsamling 2021. 

Vi har lagt megen inaktivitet bag os, og forårets aktivitetstørke er blevet afløst af et 

heftigt program, hvor aktiviteterne falder over hinanden. Derudover er Runes lækre 

generalforsamlingsbuffet tilbage, mundbindene dømt ude, den afmålte holdkørsel og 

de mange coronamødesteder afløst af hyggelige fællessamlinger på Lilletorv. 

Sidste års dækservietter med Frederiksborg Amtsavis’s omtale af vores CBE er i år 

afløst af dækservietter med klubbens jubilæumsfoto – et foto foran slottet knipset af 

Peter Dahlerup og foreviget i bannerformat af Visuel-Print i Silkeborg. 

Som alle ved, var vi pga. af Covid 19 tvunget til at udsætte vores GF til i dag. Den 

oprindelige GF var som bekendt indkaldt til d. 23. marts 2020 - idet GF i PAF skal 

afholdes inden udgangen af marts. Bestyrelsen undersøgte via DGI lovgrundlaget 

for at udsætte GF, og på den baggrund kan vi konstatere, at GF er lovlig, og at den 

som sådan fungerer som en ordinær GF. 

Den 15. august afholdt klubben ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt 

på dagsordenen, der omhandlede vedtægtsændringer. Bestyrelsen takker for det 

store fremmøde, der gjorde det muligt at modernisere vores vedtægter, så de bliver 

tidsvarende. Mere om dette til næste generalforsamling. 

Et fremmøde på 42 medlemmer vidner om en aktiv klub med et godt 

medlemsengagement – tak for det! Klubbens medlemstal er pt. på 142, og klubben 

har således ikke mistet medlemmer på ”Covid 19 kontoen” -tværtimod. 

Et andet aktivitetsområde, der har haft stor medlemsopbakning er klubbens 

træningsture. Mallorcaturen i maj 2022 blev fuldtegnet på tre dage. Udover de 40 

PAF’er der har meldt sig er der pt 5 på venteliste, og jeg har for to timer siden fået 

besked fra SAS om, at de kan komme med til samme pris som de første 40 tilmeldte. 

Beretningen for 2021 vil i år have samme form som sidste år, idet mit skriftlige 

indlæg vil læne sig op af de 6 udgaver af Update, der er udgivet siden sidste GF. Jeg 

henviser derfor opremsningen af årets aktiviteter og initiativer til disse Updates! 
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Beretningen vil til gengæld fortsat indeholde opsummering af Facebook billeder 

taget i årets løb i en til lejligheden komponeret diasfremvisning.  

Inden vi når så vidt, vil jeg dog lige nævne et par fokusområder, som bestyrelsen har 

arbejdet intenst med i det forløbne år! 

Først og fremmest - og helt overordnet - ønsker klubben at markere vores 25 års 

jubilæum med et jubilæumsarrangement, hvor alle sejl er sat! 

Bestyrelsen har nedsat et jubilæumsudvalg, som arbejder med forberedelserne. Et 

helt konkret udslag er den bordskåner, der ligger foran  jer. Jubilæumsbilledet er 

taget af fotograf Peter Dahlerup, og vi syntes, at det var så godt, så vi fik produceret 

et banner i 4x2 meter, som I kan se på sidevægen. 

Men det store skud i bøssen bliver jubilæumsfesten på Asminderød Kro d. 15. 

januar 2022. Der vil i løbet af den kommende måned komme indbydelser ud - så 

hold jer orienteret i mailpostkassen. 

Klubben giver et klækkeligt tilskud til festen, som udover kroens dejlige menu 

indeholder masser af festlige indslag, fri bar, dans til 6 mands liveorkester og 

afsluttende med natmad. 

Derudover bliver årets JULE-MTB afholdt i en jubilæumsudgave på Haldbjerg 

Naturevents nær Solbjerg Engsø. Arrangementet vil både være for MTB’ere, 

racerfolk og for gravelkørere. 

Bestyrelsen arbejder fortsat med at udvikle klubben til gavn for medlemmerne, 

herunder initiativer omkring medlemmers frivillige indsats, nyt velkomst- og 

introforløb, samt en bedre administrativ praksis hjulpet frem af Klubmodul. Endelig 

har vi fortsat fokus på arbejdet med ”sikkerhed” både på skov og på vej. Tak til de 

mange holdledere, der fører os sikkert rundt i Nordsjælland. 

Mht. ny struktur i bestyrelsen viderefører vi landevejsudvalgets og MTB-udvalgets 

fine arbejdet med at tilrettelægge træning, arrangere events og klubture. Som 

konsekvens heraf er Landevejsudvalget og MTB-udvalget slået sammen til 

Løbsudvalget. Tak til Michael, Lasse og Harry for en fornem indsats for klubben.  

Birger Buchhave tager sig af budget og økonomi, hvilket i sidste beretningsperiode 

medførte et bankskifte til SPAR NORD. Dette bankskifte resulterede i en bedre 

service.  Tak til Birger for en stor indsats. 

Rune har været ansvarlig for klubaktiviteter – både sociale og praktiske, og Lars har 

styret hjemmeside og Klubmodul samt FB. Tak til Rune fordi du altid stiller dig til 

rådighed med gode rammer omkring vores aktiviteter og møder og tak til Lars for 

din beredvillige IT-support. 

Klubben har i sidste beretningsperiode fornyet kontrakten med tøjsponsorerne - 

gældende til udløbet af 2024. Stor tak til MEE – ved Jan Møller, stor tak til Henrik 

Rømer – Lægehuset, stor tak til Laserva ved Søren Regenberg og endelig stor tak til 

Tandklinikken ved Nathalie Lyhne. Deres beredvillighed har medført, at vi har 

kunnet tilbyde klubbens nye medlemmer et favorabelt tøjtilbud, og som sådan give 
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klubben mulighed for at fremstå som en klub med en tøjstil, der virker 

overbevisende i det nordsjællandske landskab. 

Det store arbejde med sponsorkontakt, tøjbestilling og administration af ordningen 

har Steen Nørret forvaltet på sikker vis. Tak for det Steen. 

Endelig stor tak til Lasse Timmermann og Harry Mathiesen for et stort arbejde i 

bestyrelsen.  LT og HM er ganske vist suppleanter til bestyrelsen, men Lasse er pr. 

1. januar trådt ind i bestyrelsen, som afløser for Hans Tapper, der ønskede at træde 

fra. Både Lasse og Harry stiller op til valg i den kommende bestyrelse.  

Michael Olsen og jeg har efter bedste evne - dels som næstformand og dels som 

formand i bestyrelsen - forsøgt at koordinere de enkelte initiativer, ligesom vi har 

varetaget kontakt til kommune, DCU, DGI mm. 

Med disse ord og med de mange Updates in mente vil jeg forsætte med klubbens 

billedårshjul! 

Jeg vil på forhånd takke alle de gode fotografer, der altid sender gode 

billedrapporter til FB. Billedhjulet er redigeret ud fra disse billeder. 

Så hvis man er rigt portrætteret, må man bare være glad, er man det ikke - må man i 

det kommende år sørge for at være lidt tættere på FB fotograferne. 

 

Formandens beretning blev godkendt med applaus.. 

 

 

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab 

Birger Buchhave fremlagde det reviderede regnskab for perioden 01 JAN 2020– 31 DEC 

2020  

 

• Kassererens erklæring. 

• Ledelseerklæring. 

• Revisorerklæring, der var uden bemærkninger. 

• Resultatopgørelse for perioden 01 JAN 2020 – 31 DEC 2020, der viste et overskud 

på kr. 54.467,-. 

• Balance pr. 31 DEC 2020, der viste en egenkapital på kr. 292.648,-. 

 

Der var i alt 141 medlemmer pr. 31 DEC 2020, hvoraf 2 medlemmer er under 25 år. . 

 

Det reviderede regnskabet blev herefter godkendt med applaus. 

 

 

4. Indkomne forslag   

 

Ingen indkomne forslag 

 
 

5. Fastsættelse af kontingent 

 

Kasserer Birger Buchhave forelagde klubbens budget for 2021 
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Budgettet blev godkendt. 

 

Bestyrelsen har foreslået at kontingenterne fortsætter uændret i 2022 

 

Første familemedlem: 400.-kr/år 

Efterfølgende familiemedlem(mer): 200.-kr/år. 

Passive medlemmer: 200.-kr/år 

Ungdomsmedlemmer: 100.-kr/år 

Æresmedlemmer: 0.-kr/år 

 

Kontingentet for 2022 blev godkendt. 

 

 

6. Valg af formand (lige år) eller kasserer (ulige år) 

 

Kasserer Birger Buchhave var på valg og modtog genvalg. 

  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Bestyrelsesmedlem Michael Olsen var på valg og modtog genvalg. (2 år) 

 

Bestyrelsesmedlem Steen Nørret var på valg og modtog ikke genvalg. 

 

Bestyrelsesmedlem Rune Østrup Larsen var på valg og modtog genvalg (2 år). 

 

Bestyrelsesmedlem Hans Tapper Andersen fratrådte som bestyrelsesmedlem 31 DEC 

2020. 

 

Suppleant Lasse Timmermann indtrådte som nyt bestyrelsesmedlem 1 JAN 2021. 

 

Bestyrelsesmedlem Lars Christoffersen fratræder som bestyrelsesmedlem. 

 

Suppleant Harry Jensen indtræder som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

Frank Agergård blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. (2 år) 

 

Jens Christian Larsen blev valgt som ny suppleant. 

 

Stig Myler blev valgt som  ny suppleant. 

 

Valget blev godkendt med applaus. 

 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Revisor Jesper Duus var på valg og modtog genvalg. 

 

Revisorsuppleant Birgitte Bjørnild var på valg og modtog genvalg. 
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Valget af revisor og -suppleant blev godkendt. 

 

 

9. Evt. 

 

Uddeling af pokaler:  

 

• Årets come back. blev begrundet af Steen 

o Kenn Valbjørn, fik hjertestop og styrtede uheldigt; men fik første hjælp og 

blev genoplivet. Passer i dag både arbejde og cykeltræningen. 

 

• Dame pokalen. blev begrundet af Michael 

o Bente Riis, for sit sammenhold og styring af hold 2. 

 

• Bager Bent pokalen. blev begrundet af Peter 

o Jørgen Bohn, for en god og solid indsats i klubben. 

 

• Årets rytter.  blev begrundet af Lasse 

o Jan Carlsen, for sine 4 sejre i Sommer Cup samt vinder af Sommer Cup ´, 
gruppe 5- 
 

• Årets pingvin. blev begrundet af Harry 

o Armas Paludan, har trænet ivrigt på landevejen i vinterperioden. 
 

 

Peter Frøslev takkede herefter  SteenNørret for en stor indsats både som medlem af 

bestyrelsen og tidligere formand. 

 

Steen takkede og som alderspræsident i bestyrelsen ønskede han at udtræde for at gøre 

plads til yngre kræfter. 

 

Kommentarer fra medlemmerne: 

 

 

Gorm Kofoed ville gerne vide, om betalingsstandsningen vedr. Asminderød Kro betød at 

kurator havde indefrosset vores indbetalte beløb i forbindelse med klubbens 25 års 

jubilæumsfest 

 

Peter Frøslev svarede, at klubben havde netop opnået en ny aftale med kroen som 

kompenserede det indbetalte beløb.. 

 

 

Erik Kanstrupgaard ville gerne vide, om det var muligt at afmelde deltagelse til et event 

eller arrangement via kludmodulet på klubbens hjemmeside. 

 

Kan umiddelbart ikke lade sig gøre; men tages op af bestyrelsen. 
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Jørgen Bohn erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 20:30 og takkede for god ro og 

orden.  

 

                          
________________________  ______________________ 

Jørgen Bohn (Dirigent)  Jesper Duus (Referent) 


