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Generalforsamling i PAF - 
9.09.2021 klokken 19.30 

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Pedal-Atleterne 

torsdag den 09. september 2021 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 

                             5.    Fastlæggelse af kontingent for 2022 

                            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/


 

 
Jubilæumsbillede 
 
Søndag d. 15. august klokken 10.00 
indtager Pedal-Atleterne slotspladsen i 
Fredensborg, hvor fotograf  Peter 
Dallerup har lovet at optage et 
jubilæumsbillede af klubbens medlemmer 
anno 2021. 
 Vi har længe ønsket en opdatering af 
klubbens forsidebillede, hvor 
medlemmerne er klædt i vores nye 
cykeltøj med vores aktuelle sponsorer. 
Bestyrelsen har besluttet at udskyde 
søndagens træning til efter fotosessionen 
klokken 10.00. 
Samtidig opfordres medlemmerne til at 
møde talstærkt op. 
Efter fotosessionen er klubben vært ved 
et lille glas (nonalcoholic) og en 
energibar. 
Tilmelding på klubmodul. 
 

EKSTRA 
Som sagt opfordres alle medlemmer til at 
møde op, idet der efter fotosessionen 
indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling med et punkt på 
dagsordenen: 
Ændring af vedtægter mht. 
vedtægtsændringer. 
Bestyrelsen ønsker at lovliggøre 
vedtægtsændringer, der er besluttet med 
2/3 dels flertal af de på en 
generalforsamling fremmødte 
medlemmer. 

 
 
Vores nuværende vedtægter dikterer et 
fremmøde på 50% af medlemmerne for at 
kunne ændre vedtægterne. Dette er en 
reminiscens af et medlemstal, der er 
væsentligt lavere end vores nuværende 
medlemstal på 144. 
Det vil som sagt sige, at bestyrelsen 
håber på et fremmøde på mindst 72. 
Bestyrelsen håber meget, at det kan lade 
sig gennemføre, idet vores nuværende 
vedtægter trænger til opdatering til 
aktuelle forhold! 

 
 
25 års jubilæumsfest!!!!! 

 

 
 
Som tidlige beskrevet arbejder klubbens 
jubilæumsudvalg intensivt med 
planlægningen af jubilæumsfesten d. 15. 
januar 2022 på Asminderød Kro. 



 

Imidlertid har  Asmindrød Kro været 
lukket siden d. 9. juni, men genåbner d. 
10. august. 
Jubilæumsudvalget håber stadig at kunne 
afholde festen på Asminderød Kro og 
forhandler pt. om nye vilkår for 
arrangementet. 
Udvalget vil løbende holde alle 
underrettet omkring planlægningen. 
 

 
Classic Bicycle Event 
 
Første lørdag i september er pr. tradition 
blevet Pedal-Atleternes CBE - Classic 
Bicycle Event. 
Vi gentager succesen igen i år og kalder 
til CBE d. 4. september klokken 10.00 
med mødested foran Fredensborg Slot. 
Turen går igen i år til Service Course i 
Kokkedal. 
Service Course har fået ny udstilling og 
dermed endnu flere klassiske cykler i 
lokalerne. 
Steen fra Service Course vil fortælle om 
cyklerne, og alle deltagere bydes derefter 
på kaffe og kage i lokalerne! 
Tilmelding til arrangementet foregår på 
Klubmodul. 
 
NB! 
Som en ekstra CBE-oplevelse har Pedal-
Atleterne fået mulighed for at stille op til 
”Copenhagen Classic”, som afvikles på 
klassiske cykler i København samme 
dag, som POST DANMARK har 
afslutning – d. 14. august 2021. 
Der køres 24 km. i København med 
”Champagnestop” på Langelinie 
pavillonen og med opløb på 
Frederiksberg Alle! 
Arrangementet er gratis for PAF-
medlemmer! 
Tilmelding til denne begivenhed foregår 
direkte til undertegnede på mail: 
 
peterfroeslev50@gmail.com 
 
  

eller på telefon 40 17 45 88  
senest 10.08.21. 
 

CPH Ironmann 

 
Pedal-Atleterne har fået en henvendelse 
fra IRONMAN Copenhagen om hjælp til 
flagposter mm. i området omkring 
Grønholt. 
Du indbydes derfor til at deltage i dette 
spændende arrangement. 
Du vil serviceret undervejs med frokost  
mm. samt modtage en IRONMAN – 
”Hjælper T-shirt”. Derudover vil PAF blive 
honoreret for indsatsen. 
Der er desværre meget kort 
tilmeldingsfrist til dette, men ring eller 
skriv til mig hvis du kan afse tid til dette 
”hjælpearbejde” søndag d. 22. august i 
tidsrummet 8.30 til 15.00. 
Skriv til: 
peterfroeslev50@gmail.com  
 
eller ring 40174588  
 

Klubaften med 
”Fredensborg Cykler” 
PAF holder klubaften d. 6. oktober 
klokken 19.30 i klubhuset. 
Jimmy fra Fredensborg Cykler vil komme 
og give gode råd til vinterens 
cykelsæson. 
Hvordan sørger man for at ”pakke” 
raceren ned eller forberede den til 
vinterkørsel. Hvad skal man sørge for er i 
orden, når MTB- og gravelcykel skal i 
brug. 
Dette og meget mere vil Jimmy fortælle 
og  svare på spørgsmål om. Evt. vil 
Jimmy komme med gode tilbud fra 
forretningen. 

mailto:peterfroeslev50@gmail.com
mailto:peterfroeslev50@gmail.com


 

Tilmelding - når tiden nærmer sig på 
Klubmodul! 
 
 
 

Klubtøj er på vej! 
Steen Nørret  skriver: 
Der er godt nyt fra vores tøjleverandør i 
Italien. Det  bestilte cykeltøj skulle blive 
sendt fra Italien i næste uge. Alle får 
besked, når det er ankommet. 
Mvh 
Steen Nørret. 
 
 

På bestyrelsens vegne  
-og med den bedste 
pedalhilsen 
 
Peter 
 

 


