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Generalforsamling i PAF - 
24.03.2022 klokken 19.00 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Pedal-Atleterne 

torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00 i klubhuset, Højvangen 25, 3480 

Fredensborg.  

Mødeindkaldelse  

Dagsorden. (ifølge vedtægterne)  
  

                            1.    Valg af dirigent 

                            2.    Formandens beretning 

                                            3.    Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab og 

bestyrelsens forslag til budget 

                             4.    Indkomne forslag 

   Bestyrelsens forslag til nye vedtægter for PAF 

                             5.    Fastlæggelse af kontingent for 2023 

                            6.    Valg af formand (lige år)                            

        7.   Valg af kasserer (ulige år) 

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg (hvert 

andet år) 

 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)  

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant (hvert år) 

                            11.    Eventuelt 

                              

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til 

formanden senest 8 dage før generalforsamlingen, hvorefter endelig dagsorden 

udsendes. 

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement. 

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde - tilmelding til traktement foregår på 

Klubmodul. 

  

P.b.v.  
Peter Frøslev  

Formand

http://pedal-atleterne.dk/


 

25 års jubilæumsfest 
Vi glæder os stadig 
 
Jubilæumsfesten i PAF er som alle ved den 
bedst forberedte jubilæumsfest i klubbens 
historie. Det er måske ikke en rekord, vi skal 
være stolte over og heller ikke udtryk for 
bestyrelsens ubeslutsomhed!!! 
MEN - 
sådan har ”CORONAlandet” ligget, frem til 
dette nummer af Update er på gaden! 
DOG -  
nu skulle det være slut med nye og udskudte 
jubilæumsarrangementer. 
Jubilæumsudvalget og bestyrelsen har fået 
grønt lys fra Asminderød Kro og fra 
Bregenborg Band om, at  

Lørdag d. 24. september  

er dagen, hvor vi endelig kan fejre vores 
jubilæum. 
 

 

 
 

”MALIK” udsætter 
Vintercuppen 
Michael Olsen skriver 

250 MTB-ryttere var kaldt til start i Danstrup 
Hegn til PAF’s del af Vintercup 
arrangementerne. 
Stormen ”Malik” satte en stopper for det, da 
løbsledelsen valgte at udsætte løbet til 
senere. 
Rigtig fornuftig beslutning - skoven kan være 
farlig med nedstyrtende træer og flyvende 
grene. 
Vintercup arrangørerne forsøger at  finde en 
ny dato til løbet. 
Alle tilmeldte har fået mailbesked om 
aflysningen og får selvfølgelig besked om et 
evt. erstatningsløb 
 

.  

KURSUS– KURSUS- 
KURSUS 
Holdlederkursus 

Bestyrelsen har planlagt tre gode 

kursusforløb i foråret 2022. 

Årets første kusus er et kursus for 

holdledere, og det løber af stablen lørdag 

d. 23 april. Alle klubbens holdledere bliver 

indbudt til kurset, men vil være åbent for 

interesserede, hvis der er overskydende 

pladser! 
DGI afholder kurset, hvor det er formålet,  
at deltagerne tilegner sig grundlæggende 
viden, færdigheder og kompetencer som 
holdleder og instruktør, for herigennem at 
kunne udvikle sikkerhed og adfærd i egen 
klub, samt at kunne instruere nye 
holdledere i egen klub. 
  
Indhold: 

Uddannelsen indeholder følgende emner: 

-  Holdlederens opgaver – rolle og formål. 

-  Kør med GO’ STIL og trafiksikkerhed. 

-  Adfærds- og færdselsregler. 

-  Forhold ved uheld. 

-  Tegn og kommunikation. 

-  Køresikkerhed. 

-  Holdlederens fundament. 

-  Holdlederens kommunikation. 

-  Praktisk træning på cykel. 

 
 

Kursus - Trafikofficial (TO) 
Frank Agergaard skriver 

I PAF har vi ved vores åbne løb på offentlig 
vej af og til brug for medlemmer, der kan 
sikre en tryg afvikling af løbene ved at 
regulere færdslen. Dansk Cykel Union (DCU) 



 

tilbyder os et kursus som trafikofficial (TO). 
Kravet for godkendelse indeholder to dele, 
nemlig førstehjælp og et kursus som 
trafikofficial, typisk i Idrættens Hus. Der er pt 
ikke planlagt TO kursus, men vi har aftalt 
med DCU, at vi får tilbud om deltagelse, når 
det finder sted. 
 

 
 
For at kunne deltage skal du : 
 

1. Være medlem af en klub eller 
forbund under DIF eller DGI 

2. Være fyldt 21 år 
3. Have haft kørekort til alm. bil i 

mindst 3 år 
4. Have gennemført 1. hjælpskursus 

inden for de sidste 5 år (kan tages 
efter endt TO kursus ) 

 
TO kurset afholdes over en weekend med 16 
lektioner. 
Medlemmer af PAF vil således allerede nu 
have mulighed for at give tilsagn om 
deltagelse i 1. hjælp og TO. 
Hvis du er interesseret i at blive TO’er og 
dermed hjælpe klubben med sikker 
løbsafvikling, skriver du en mail til Frank: 
frankagergaard@hotmail.com 

 
Førstehjælpskursus 
Stig Myler skriver 

Hvad vil du gøre, hvis din ven falder om med 
hjertestop? Eller hvis en holdkammerat 
brækker benet? 
Du kan lige pludselig stå i en situation, hvor 
førstehjælp er nødvendigt. Et 
førstehjælpskursus klæder dig på til at handle 

hurtigt og yde den rigtige hjælp, hvis uheldet 
er ude.  
På førstehjælpskurset vil du blive undervist i: 
 
Livreddende førstehjælp 
Hjerte/lunge-redning 
Genoplivning med hjertestarter 
Førstehjælp ved tilskadekomst 
Førstehjælp ved sygdomme 
Færdselsrelateret førstehjælp  
 

 
 
Klubben vil i løbet af foråret afholde et 
førstehjælpskursus for klubbens medlemmer. 
Kurset vil være et DGI-kursus over to aftener 
med 8-16 deltagere. 
Hvis du vil være Trafikofficial (TO), skal du 
have gennemført et førstehjælpskursus. 
Der kommer en invitation på klubmodul. 
 

 
 

På bestyrelsens vegne  
-og med den bedste 
pedalhilsen 
 
Peter 
 

 


