
Referat af generalforsamling i  team motion den 8.2.2016 

Deltagere ca 18 personer. 

Generalforsamlingen blev åbnet ved Karsten Lauersen som bød velkommen og 
igangsatte valg af dir igent. 

Dir igent: Som dir igent blev valgt: Kim Stage. 

Det blev konstateret at Generalforsamlingen er indkaldt rett id igt og lovl igt og 
generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

Referent: Som referent blev valgt:  

Gert Bo Kristensen 

Bestyrelsesns beretning v/Karsten Lauersen: 

Jeg har fået fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for 2015. 

Først og fremmest vil jeg takke alle medlemmer, som knokler på svedige træningsture i den gode 
sags tjeneste. Tak fordi, I bakker op om projektet. Uden jeres engagement og opbakning, var der 
ingen forening. Tak til vores tro væbnere i styregruppen. Jeres indsats er forrygende og jeres 
humør er smittende. Hvor er det lækkert med den store opbakning. Og uden vores trofaste 
sponsorer, ville projektet ikke kunne generere et så flot overskud, som tilfældet er. Tak til de socialt 
ansvarlige sponsorere. Vi håber på fortsat godt samarbejde. 

2015 startede lidt små køligt. Men træningen kom i gang 1. marts. Og med Kims og Jans dygtige 
og flittige indsats, kom vi løbende i bedre og bedre form i løbet af forårsmånederne. Vi har kørt i 
storm og regn. I grus og hagl. Men fælles for alle turene var, at der har givet motion og super 
samvær. Tak til Kim og Jan for jeres utrættelige indsats onsdag og søndag. En bøn. Vi kunne rigtig 
godt tænke os at se flere til træningerne. Herunder også firmaholdenes deltagere, som vi eller 
typisk først ser til selve turen. Prik til dem, hvis du kender nogle af dem! 

OG husk, vi sætter også i år fokus på sikkerhed og på at vi færdes i trafikken i respekt for andre! I 
2015 havde vi desværre et par voldsomme uheld. Værst gik det ud over Kirsten, som brækkede 
hånden og fik andre knubs. Og også Ole kom til skade i et styrt – dog ikke alvorligt. Pas nu på 
hinanden derude!!! 

Turen til Tørskind den 17. maj, hvor vi skulle træne bjergbenene, havde opbakning fra 15-20 
deltagere. Lone have sørget for pølser øl og vand. Det var en supertur, som i øvrigt også bød på 
haglbyger – men heldigvis først til slut. 

Dagen inden turen til Silkeborg havde foreningen også et arrangement - viste det sig. Det var en 
times tilfældig rend sammen, netværks og håndbajer-arrangement. Trøjerne var forsinkede, og det 
gav mulighed for dialog med de andre forventningsfulde ryttere. Vi beklager selvfølgelig forsinkelse 
og lover trøjerne tidligere i år. 

Den 5. juni var dagen, hvor vi skulle cykle til Silkeborg fra Jyske bank på Torvet. Tak for til Helle og 
Jyske bank for husly og god forplejning. Turen til Silke borg gik fint Desværre have vi et par styrt, 



som betød, at to måtte trække sig fra turen. Vinden var venlig og kom fra siden og temperaturen 
var nærmest ideel. Vi ankom til Silkeborg og havde en godt ophold på Scandic. Lørdagen bød på 
en rigtig flot tur rundt om Silkeborgsøerne. Og det traditionen tro er det Jørgen Larsen, der havde 
lavet ruterne, var der naturlig smagsprøver på den bedste danske bakkestigninger. Yding Skovhøj 
bed i lårbasserne på gruppe +100. Tak Jørgen for din stor indsats omkring ruteplanlægningen. Det 
er intet mindre en verdensklasse ruter, du tryller frem. 

Lørdagens tur var en stor mundfuld. Kraftig vind gjorde turen til en kraftanstrengelse. Som en 
konsekvens valgte vi at aflyse eftermiddagens holdkørsel. Så lørdag eftermiddag stor i hyggens 
tegn. Deltagerne drak øl på terrassen eller cyklede en tur. Andre reparerede cykel. Det var en 
succes. Faktisk var det så stor en succes, at vi afviklet lørdagen på årets tur efter samme 
principper. 

Søndag gik det så hjem igen. I stik modvind. Det var udfordrende for flere af holdene. Vi landede 
dog til tiden hos Et vindomsust Esvagt, som igen i år bød på tiltrængte pølser og drikke. Tak til 
Claus for at hjælpe med dette setup. Vi håber, I fortsat vil bakke op om foreningen. 

Tak til de mange kaptajner, som alle har styret salgets gang med kærlig fast hånd. Vi håber på 
jeres store opbakning igen i år. 

Turen var slut, trænings turene var slut. Det hele var slut……og dog .Flere, herunder Claus Berg, 
var flittige til at tage initiativer til at fortsætte træningen i uformelle rammer. Og det er jo herligt. 

Foreningens formål er som bekendt at indsamle og donere midler til socialt udsatte børn og unge i 
lokalområdet. Som det tidligere er meldt ud, donerede foreningen sidst år kr. 195.000 til en lang 
række initiativer, som understøtter vores formål. 

Donationsdelen blev sidste år varetaget af et nyt donationsudvalg, som bestyrelsen har etableret. 
Udvalget består af Hjørdis og Liselotte, som begge kørte følgebil på turen til Silkeborg. pigerne vil 
fremover være med til at finde egnede modtagere, og efterfølgende håndtere selve 
donationsarbejdet. 

  Vi uddelte midler i  2015 total 195.000,- som følger  

• Mødrehjælpen Kr. 5.000,-(den rullende kagemand) 
• Drengeakademiet Kr.25.000,- 
• Kræftrådgivningen Kr. 15.000, 
• Foreningen Giv Håb Kr. 17.000,- 
• Ventilen Kr. 10.000,- 
• Karatefamilien Kr. 25.000,- 
• Aktiv Fritid Kr. 10.000,- 
• Julemærkehjemmet Kr. 65.000,- 
• Hjerneskadeforeningen Kr. 15.000,- 
• Mønsterbryderne Kr. 8000,- 

Det er et fantastisk at høre den store taknemmelighed, som modtagerne giver udtryk for. De fleste 
donationer øremærkes konkrete projekter, som ikke ville være blevet til noget uden Team Motions 
bidrag. Vi sender hermed en hjertevarm tak fra modtagerne videre til dig som sponsor og medlem. 



En betydelig del af foreningens indtægter kommer fra sponsorer. Derfor skal vi igen i år arbejde 
benhårdt for at finde sponsorer, som er med til at gøre en forskal. Kender du en der kunne være 
interesseret i eller har du selv mulighed for at sponsorere, er vi meget taknemmelige for at høre 
nærmere. Arbejdet med indsamling af sponsorater er allerede i gang. Ligeledes mangler vi ofte en 
hjælpende hånd i styregruppen. Har du tid og lyst til at give en hjælpende hånd i styregruppe, så 
lad os høre. Så får du også mulighed for at blive en del at den årlige evalueringsaften……, som i 
efteråret blev afholdt hos Søren Toft. Tak for en rigtig god aften til dig og frue, Søren. 

Husk at får tilmeldt jer turen, hvis I ikke allerede har gjort det. Setupet i år bliver ikke ændret i de 
store træk. For vores evalueringer viser stort set entydig, at vi har fat i noget medlemmerne kan 
lide. Men derfor skal der selvfølgelig ske tilretninger, så 2016 bliver endnu bedre. 

Med disse ord, vil jeg sige tak til alle for jeres deltagelse og godt cykel år. 

 

Kasserer: Kirst ine Sørensen fremlægger regnskab 

Regnskabet blev på generalforsamlingen godkendt dog med forbehold af endelig godkendelse fra 
revisor.  

Egenkapitalen 31/12 2015 viser 39.127,- Dkk.  

Til disposition i 2015 viste Dkk. 234.127 som blev fordelt iht. Formandens beretning. 

Det var ingen videre kommentarer til regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt. 

Planer for det komne år fremlægges ved Karsten: 

Nye tiltag, efter turen træning, vi skal måske forsøge at holde trænings aktiviteterne kørende, Kim 
og Jan har en forhåbning om træningen kan videreføres. 

2016 går til Kolding med overnatning på Comwell. 

Udflugt incl. Lidt bakker inden turen forventes udmeldt i maj måned. 

Kontingent: 

Vi fastholder vort kontingent på 100 kr/år. 

Behandling af indkomne forslag. 

§4 Indmeldelses skal ske på indmeldelsesblanket på foreningens hjemmeside. Medlemskab er 
først gyldigt, når kontingentet er betalt – ændres til indmeldelse skal ske  via Team Motions 
hjemmesiden. 

 

§13 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer og 
vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1 



bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kasseren, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem er 
på valg i ulige år. 

Ændres til: 

Bestyrelse består af 5-7 personer, som vælges til bestyrelsen for 2 år ad gangen på den ordinære 
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Der vælges som formand, en næstformand, en sekretær og en kasser. 

Valg 2016: 

Alle der er på valg i 2016 modtager genvalg. Kim, Flemming, Lone, Frede blev endvidere valg ind i 
bestyrelsen. Gitte modtager genvalg som revisor 

. 

 

 

 

Eventuelt :  

Lone spg. Skal vi arrangere en tur til Fjordmark igen. Søren vil foreslå turen så bliver på racer 
cykel da vi er en racercykel klub, alternativt kan vi låne MTB cykler. 

Jørgen Larsen præsenterede 2016 turen til Kolding: 

Fredag ca. 150km. (depot ca. 75Km) 

Lørdag ca. 100Km. syd på til Haderslev (depot ved Hotellet, evt. væskedepot halvejs) 

Søndag ca. 151Km. Retur til Esbjerg (depot ca. 84 km) sluttende ved Esvagt. 

 

   


