OCC Generalforsamling 27 nov 2017
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent: Dirigent Arne Andresen. Referent: Christian Avnstorp. Generalfors
lovligt indkaldt.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Vedhæftet. Godkendt. Tilføjelse: Mindeord for Hanne
Nybo Johansen er vedlagt
3) Afdelingernes beretning for det forløbne år:
Licens: Jesper Scharling: 58 tilmeldte ryttere. God struktureret træning. Mange flotte resultater.
Vundet løb i alle klasser, dog ikke A og B klasser.
Dameholdet (en del af licensafdelingen): Kirsten Søvang : takker for den store opbakning til holdet.
Landsholdsrytter Louise Holm Houbak er kommet til. God træning og mange sejre. Dame A 8
ryttere. DM bronze og mange andre flotte resultater: 18 førstepladser, 18 andenpladser, 19 tredie
pladser. Fører ligaen med 986 point. Netop tilkommet 3 nye B ryttere.
B/U: Michael Allan Hansen: Ture i ind- og udland. Gode træninger. Træningslejrene sammen med
ABC. Deltaget i mange løb. En del flotte podiepladser. Har medført nogle henvendelser fra
interesserede børn/forældre. De vil gerne hen hvor resultaterne bliver leveret. Forældrene arrangerer
Tour de Himmelbjerget.
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse: Regnskabet uddelt
og lagt på klubbens hjemmeside. 402 medlemmer. Heraf 5 æresmedlemmer. Gratisterne er væk.
Følgende blev drøftet og uddybet: Udgifterne til fællesaktiviteter. Trænerudgifterne. Kontingent.
Sponsorer. Indkøb af cykler. DCU-bidraget til Team Thylander. Regnskabet blev godkendt.

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse: Socialskabende
aktiviteter er bla betaling for hjælp i køkkenet. Med så stor en klub kan vi ikke alene trække på de
frivillige kræfter. Følgende blev drøftet og uddybet: Vi har sammenhængskraften i de fælles
sportslige aktiviteter på cyklerne og de sociale aktiviteter herunder lørdagssamlingen med suppe og
frokost. Der er behov for en passende egenkapital mhp udvidelser og aktiviteter de kommende år.
Budgettet blev godkendt.
6) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår stigning fra 6- til 800,- kr. årligt. Familie 1200,Begrundet i den negative drift. 24 stemte for. 6 stemte imod. Forslaget blev således vedtaget.

7) Behandling af indkomne forslag: Ingen

8 ) Valg af formand (ulige år): Jesper Adolphsen genvalgt.

9) Valg af kasserer (lige år). 10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Samtlige blev genvalgt.

11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 1) Klaus Skjoldann 2) Arne Andresen

12) Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor: Christian Bache. Suppleant: Ove Elkjær
13) Eventuelt: Bent Jespersen: Foreslår indkaldelse og regnskab til generalforsamling udsendt via
mail. Ivan Frost: foreslog at indkaldelsen rummede flere refleksioner herunder begrundelser for
kontingent stigning. Michael Allan Hansen: husk at bevare den fantastiske klub.

