Generalforsamling OCC 23 november 2015
1) Valg af
Dirigent: Jes Bruun Olsen
Referent: Christian Avnstorp
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Jesper Adolphsen:
Takkede alle de medlemmer der hjælper til. Ikke mindst ved løbsafholdelse. Det er nødvendigt at
så mange som muligt hjælper. I 2016 vil der være extra tilskud til hjælperne. En særlig tak til Pia
for den store indsats som trafik official.
Mange gode OCC aktiviteter: Harzen, Møn, Tour de Charlottenlund, Klubmesterskab (Henrik Buhl
mester), Klubfest.
Klubhuset og lørdagsfrokosten passes flot af Ivan, John, Ole og Agnete.
Åbne løb. Vi skal arbejde for spændende løb og gode relationer til beboerne i områderne vi cykler
i.
La Flamme Rouge skabte et stort beløb til hjælp for kræftramte. Det er svært at skaffe
professionelle ryttere til vores gadeløb. Jacob, Frank, Hasse, Jes, Baltersen, Carsten, Ralf og
mange andre yder en stor indsats for arrangementet..
Den nye hjemmeside. Tak til Per
Tøjudvalget: Tak til udvalget og Klaus Rath for hans store bidrag med professionelt design.
Børne og unge: Michael, Jes, August, Andreas samt flere frivillige har styret ungdommen.
Tak til de frivillige trænere på de forskellige licens og motionshold.
Datoer 2016:
12. juni åbent løb.
29 august 2016 Tour de Charlottenlund
Kommentarer til beretningen:
Mogens kommenterede på Mønturen, som han syntes var unødigt overdådig. Allan redegjorde for
egenbetalingen og udgifterne.
Mogens foreslog at klubmesterskabet afholdes som løb efter DCU’s regler og opdeling i forskellige
klasser H40, H60 osv.
Søren syntes ikke der var retfærdighed i gearingen for de unge klasser ved Klubmesterskabet. Der
burde konkurreres på lige vilkår.
Beretningen blev herefter godkendt.

3) Afdelingernes beretning for det forløbne år.
Michael: Børne og ungdom. Redegjorde for træningen i den forgangne sæson. August og Andreas
har været hjælpetrænere. Drengene var med i Harzen. Næste år skal de nok køre et løb: Tour de
Himmelfart. Pinseturen til Silkeborg var super. Randers Bike Week var en succes. Afdelingen er
ved at have den rette størrelse. Også en pæn aldersspredning. Godt U 15 team. Vi har 2 ryttere til
start i mini 6-dages løb næste år. Der skal generelt køres flere løb næste år. Fremtiden ser lys ud.
Stig: Licens. Mange B-ryttere. Simon eneste A rytter. H40, H50, H60 laver alle gode resultater.
Torben og Hasse har kørt i særklasse. Maria har også markeret sig flot. Stor bredde er afdelingens
styrke. Ser frem til 2016 sæsonen.
Per: Motion. Fremhævede et år uden skader ved klubaktiviteter, der er kommet større fokus på
sikker kørsel.. Stor aktivitet på flere typer vinterhold. Sommerholdene kører med stor bredde og
mange tilbud. Kvindehold etableret af Maria. Mange gode sociale aktiviteter.
4) Forelæggelse af det af revisor godkendte regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Per Lundahl gennemgik regnskabet. Der spares op til klubhusudvidelse. Niveauet er 1.2 mio. Der
er en formel bygge-ansøgningsprocess i gang i kommunen.
Kommentarer til regnskabet:
John Z spurgte omkring manglende tilskud til børneryttere. Per L redegjorde for baggrunden med
de fine forhold kommunen stiller til rådighed.
Der var bemærkninger til formuleringen omkring godkendelse af regnskabet. Revisor oplyser at de
følger gældende standard.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Kommentarer til de 2-årige sponsoraftaler. Hænger sammen med hastigheden af tøjskift.
Forslaget blev herefter godkendt

6) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent:
600,- enkel.
900,- familie,
200,- pensionist
Indmeldelsesgebyr svarende til kontingentstørrelsen
Forsamlingen godkendte dette.

7) Tøjprogram 2016
Jacob Austad, tøjudvalget, redegjorde for tankerne bag forslaget om nyt design. Nalini har ikke
ønsket at levere igen.
Der er indhentet tilbud fra 4 nye leverandører. Soigneur (Bioracer), er udvalgt. Dette uanset om der
skal vælges nyt design eller ej. Der har været flere testryttere af det nye tøj. Jacob gennemgik de
nye design-forslag.
Der var herefter 2 afstemninger:
1. Skal vi bevare eksisterende farver og design.
Ja: 13
Nej: 37
Konklusion: der skiftes farver og design.
2. Hvilke af de to nye designs skal vælges:
Rød-(sort-hvid-grøn): 4
Grøn-(sort-hvid-rød): 46
Konklusion: den grønne version blev valgt
8) Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslog at stavemåden ændres til Ordrup Cycle Club.
Der var herefter afstemning:
27 af 56 stemmeberettigede stemte ja.
Konklusion: stavemåden ændres ikke
9 ) Valg af formand (ulige år) Jesper Adolphsen blev genvalgt
10) Valg af kasserer (lige år). Per Lundahl fortsætter
11) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Maria Julie Hansen, Næstformand, Per Johansen, John Jensen, Jørgen Pedersen og Jesper
Scharling blev alle genvalgt
Mette Ginnerup blev nyvalgt
12) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Klaus Skjoldann og Ove Elkjær blev valgt.
13) Valg af revisor og revisorsuppleant: Christian Bache og Jacob Austad blev begge genvalgt.
14) Eventuelt: Der ydes i 2016 tøjtilskud til alle ved nykøb: 300,-. Hjælperne får yderligere 500,-

