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Referat 
 

 

 

1. Valg af dirigent 

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

lovligt indkaldt. 

 

44 medlemmer var mødt frem. 

 

 

2. Formandens beretning 

 

Velkommen til Pedal-Atleternes generalforsamling 2022. 

Vi ser frem til et 2022, hvor alt ser ud til at være inden for normalitetens rammer. 

De sædvanlige klubløb og klubarrangementer er tilbage, og det samme er 

sommercup og vintercup. Vi kan se frem til et godt aktivitetsår, hvor de traditionelle 

trænings- og klubaktiviteter er suppleret med Mallorcatur, KIDS-tour, Classic 

Bicycle Event, 25-års klubfest og endelig efterårets klubtur til Rebild Bakker. 

Pedal-Atleterne er således kommet helskinnet igennem ”Coronatiden”. 

Medlemstallet er stabilt, og aktivitetsniveauet er tilbage på normalt niveau, og frem 

for alt kan vi efter generalforsamlingen se frem til Runes lækre buffet og et 

hyggeligt klubsamvær. 

Vores klubbanner minder os stadig om, at vi en er jubilæumsklub med nu 27 år på 

bagen. Vi ser frem til den 24.september, hvor PAF skal fejre den bedst forberedte 

klubfest i historien!  Asminderød Kro disker op, og Bregenborg Band spiller op til 

dans! 

Som det fremgår af indkaldelsen, indeholder dagsordenen et punkt til forsamlingens 

behandling – vedtægtsændringer 2022. Bestyrelsen har i den indeværende 

beretningsperiode arbejdet intensivt med at formulere nye og tidsvarende vedtægter. 

Dette resulterede bl.a. i en foreløbig ændring af vedtægtsændringsformuleringen, 

som blev vedtaget 15. august 2021. Det er nu muligt at vedtage vedtægtsændringer 

med 2/3 dels flertal blandt de fremmødte. Mere om vedtægtsændringerne senere. 

Udover punktet omkring vedtægtsændringer er der også valg på dagsordenen. 

Formanden er på valg i lige år – altså i 2022. Jeg har besluttet, at de første 35 

Updates, jeg indtil nu har skrevet, kalder på en ny redaktør, og jeg har derfor valgt 

ikke at modtage genvalg. Forsamlingen skal derfor vælge ny formand for PAF, og 

en enig bestyrelse peger på Michael Olsen som klubbens fremtidige formand. Hvis 

generalforsamlingen ønsker det, vil jeg stadig være til rådighed og stiller derfor op 

til valg som menigt medlem af bestyrelsen. 

Jeg har personligt været meget glad for samarbejdet i bestyrelsen. Det skal en 

formand jo sige, men i dette tilfælde har det en karat, der er lidt højere end 

sædvanligt. Jeg har altid sagt, at frivilligt arbejde skal være en fornøjelse og være 
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båret frem af entusiasme og godt humør. Det har arbejdet til fulde været for mit 

vedkommende, og jeg ønsker Michael – hvis GF vælger ham som formand – det 

bedste fremover både for dig og klubben. 

Jeg kan sige, at bestyrelsen gennem de sidste generalforsamlingsperioder har 

arbejdet meget konstruktivt – ikke bare med vedtægtsændringer, men i høj grad også 

med at formulere en gennemarbejdet organisationsplan, hvor alle forretningsgange 

er etableret med et ansvarligt bestyrelsesmedlem samt en backup funktion. Denne 

organisationsplan revideres efter hver generalforsamling, så alle funktioner i 

klubben er dækket ind. 

Det samme gælder for bestyrelsens forretningsorden, som efter hvert GF får et 

servicetjek, og dermed bevarer aktualitet og funktionalitet. 

Bestyrelsens arbejde med vedtægter, organisationsplan og forretningsorden, har 

gjort bestyrelsesarbejdet og den daglige funktionalitet meget velfungerende og 

smidig. 

Udover dette har bestyrelsen iværksat et arbejde med at formulere ”drejebøger” for 

klubbens traditionelle aktiviteter og løbsafviklinger, således at erfaringer og nye 

tiltag bliver skrevet ned til senere brug! 

Et fremmøde på 44 medlemmer vidner om en aktiv klub med et godt 

medlemsengagement – tak for det! Klubbens medlemstal er pt. på 138, og klubben 

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

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 meldte sig i første omgang, er der 13 flere tilmeldte, som det er 

lykkedes at skaffe flysæder til. Endvidere ser vi også frem til Rebildturen, som 

ligeledes har været under grundig forberedelse – men d. 15. – 18. september 2022 

går det løs. 

Beretningen for 2022 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! 

Beretningen vil til gengæld fortsat indeholde opsummering af Facebook billeder 

taget i årets løb i en til lejligheden komponeret diasfremvisning.  

Men inden da et kort reklameindslag for jubilæumsfesten på Asminderød Kro d. 24. 

september 2022. Der vil fortsat være mulighed for at tilmelde sig festen, hvilket 80 

PAF’ere indtil nu har gjort. 

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. 

Årets jule-MTB blev afholdt i en jubilæumsudgave på Haldbjerg Naturevents nær 

Solbjerg Engsø. Arrangementet blev en stor succes med deltagelse af  MTB’ere, 

racerfolk og gravelkørere. 
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Bestyrelsen arbejder fortsat med at udvikle klubben til gavn for medlemmerne. Vi 

har fremover fokus på arbejdet med ”sikkerhed” både på skov og på vej. I foråret 

2022 afvikles der kurser i førstehjælp samt et kursusforløb omkring 

holdlederfunktionerne. I den forbindelse en stor 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 forrige beretningsperiode 

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

service.  Tak til Birger for en stor indsats. 

Rune og Jens Christian har været ansvarlige for klubaktiviteter – både sociale og 

praktiske, og Harry 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 Harry for din beredvillige IT-support samt gennemgang og 

fornyelse af vores hjemmeside! 

Klubben har i forrige 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, som har givet 

klubben mulighed for at fremstå som en klub med en tøjstil, der virker 

overbevisende i det nordsjællandske landskab. Men som en moderigtig klub er 

tøjstilen altid til debat, men indtil 2024 er stil og tøjvalg uændret. Derudover minder 

jeg venligst om, at bestyrelsen opfordrer alle til at køre i klubtøj, samt at det er 

obligatorisk at ”stille” i klubtøj til klubmesterskaber, på klubture, samt når man 

deltager i eksterne løb, hvor man repræsenterer klubben. 

Det store arbejde med sponsorkontakt, tøjbestilling og administration af ordningen 

har Frank Agergaard og Stig Myler forvaltet på sikker vis. Tak for det og tak for 

jeres tilbud her under GF med gode tøjtilbud. 

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. 

Jeg overgiver hermed min beretning til forsamlingens godkendelse! 
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Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab 

Birger Buchhave fremlagde det reviderede regnskab for perioden 01 JAN 2021– 31 DEC 

2021  

 

• Kassererens erklæring. 

• Ledelseerklæring. 

• Revisorerklæring, der var uden bemærkninger. 

• Resultatopgørelse for perioden 01 JAN 2021 – 31 DEC 2021, der viste et underskud 

på kr. 7.554,-. 

• Balance pr. 31 DEC 2021, der viste en egenkapital på kr. 285.094,-. 

 

Der var i alt 141 medlemmer pr. 31 DEC 2021, hvoraf 2 medlemmer er under 25 år. . 

 

Det reviderede regnskabet blev herefter godkendt med applaus. 

 

 

4. Indkomne forslag   

 

Michael Olsen fremlagde bestyrelsens forslag til nye vedtægter. 

Vedtægterne blev vedtaget med 44 fremmødte medlemmer stemte for og 0 stemte imod. 
 
 

5. Fastsættelse af kontingent 

 

Kasserer Birger Buchhave forelagde klubbens budget for 2021 

 

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) 

 

Formand Peter Frøslev var på valg og modtog ikke genvalg 

 

Bestyrelsesmedlem Michel Olsen blev af bestyrelsen foreslået som ny formand. 

Michel Olsen modtog valget og blev valgt med applaus. 

 

Kasserer Birger Buchhave var ikke på valg. 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Bestyrelsesmedlem Michael Olsen fratræder som bestyrelsesmedlem (valgt som formand). 

 

Peter Frøslev blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem (2 år) 

 

Bestyrelsesmeslem Lasse Timmermann var på valg og modtog genvalg. 

 

Bestyrelsesmedlem Rune Østrup Larsen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsesmedlem Harry Jensen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsesmedlem Frank Agergård var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. 

 

Suppleant Jens Christian Larsen var på valg og modtog genvalg. 

 

Suppleant Stig Myler var på valg og modtog genvalg. 

 

Bestyrelsen blev godkendt med applaus. 

 

Valget af suppleanter blev godkendt. 

 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Revisor Jesper Duus var på valg og modtog genvalg. 

 

Revisorsuppleant Birgitte Bjørnild var på valg og modtog genvalg. 

 

Valget af revisor og -suppleant blev godkendt. 

 

 

9. Evt. 

 

Uddeling af pokaler:  

 

• Årets come back: blev begrundet af Peter 

 

Kjeld ”Hillerød” havde lidt problemer med tempo og bakker. Overvejede en 

el-cykel men fortrød og fik gang i benene igen og kører nu med hold 4.  

 

 

• Dame pokalen: blev begrundet af Lasse 

 

Ane Jensen er faret lige ind på scenen og kører fra alt og alle.Træner p.t til 

en Marathon. 
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• Bager Bent pokalen: blev begrundet af Michael 

 

Jan Hoppe for altid at stille op og give en hjælpende hånd. 

 

 

• Årets rytter: blev begrundet af Harry 

 
Peter Nørby for sammenhold, mødedisciplin og styring af hold 1. 
 
 

• Årets pingvin: blev begrundet af Lasse 

 
Trygve Rislaa for altid at stille op under alle vejrforhold i 
vinterperioden. 

 

Jørgen Bohn erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 20:30 og takkede for god ro og 

orden.  

 

 
 

 

  
Jørgen Bohn (Dirigent)  Jesper Duus (Referent) 


