Referat fra ordinær generalforsamling for året 2016 afholdt i Team Motion den 30. januar
2017 kl. 19.00 i Esbjerg Cykelmotions lokaler

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til
godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Ad.1.
Bestyrelsen foreslog Helle Loklindt som dirigent. Der var ikke andre forslag, Helle blev valgt.
Ad 2.
Bestyrelsens beretning:
Tak for ordet.
Jeg har fået fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for Team Motionsåret 2016.
Først og fremmest vil jeg takke alle medlemmer, som knokler på svedige træningsture og i
forbindelse med årets højdepunkt – turen - 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 attitude er fantastisk
og jeres indsats er uundværlig.
Og uden vores trofaste sponsorer, ville projektet ikke kunne generere et så flot overskud, som
tilfældet er. Tak til de socialt ansvarlig sponsorere. Vi håber på fortsat godt samarbejde.
2015 startede lidt små køligt. Men træningen kom i gang 28. februar. Og som sædvanlig sørgede
Kim og Jan for varierede ruter og for, at vi løbende kom i bedre og bedre form i løbet af
forårsmånederne. Fælles for alle turene var, at de har givet motion og super samvær. Tak til Kim og
Jan for jeres utrættelige indsats onsdag og søndag. Vi har i 2016 generel være flere til
fællestræningerne med 25 ryttere som højdepunktet. Men vi kan altid bruge mere opbakning. Det er
trods alt sjovere at køre en en flok frem for få.

Og som altid sætter vi sikkerhed højt. Vi kører efter færdselsreglerne og respekterer andre
trafikkanter. Og heldigvis har v 2016 været forskånet for uheld. Jeg kan ikke komme i tanke om
uheld. Det er altså flot. Sikkerhed skal altid være i fokus. Derfor forventer jeg at vi alle igen i 2017
husker på, at vi er sårbare som bløde trafikanter og at vi skal hjælpe hinanden når vi kører flok. Vi
er hinandens øjne. Husk det, giv tegn, sende signaler ned gennem flokken. Det skylder vi hinanden.
Turen til Tørskind den 12. juni, hvor vi skulle træne bjergbenene, havde opbakning fra 15-20
deltagere. Frede have sørget for pølser øl og vand. Det var en supertur, som igen bekræftede for
nogen, at bjergrytter bliver man aldrig.....
Sidste år var vi i bedre tid med tøjet. Derfor benyttede vi lejligheden til at lave et lille arrangement i
Lones have. Grillen blev tændt og medlemmerne kunne kommer forbi og hente tøj i løbet af
eftermiddagen. Der var superhyggeligt.
Den 17. juni var dagen, hvor vi skulle cykle til Kolding fra Jyske Bank på Torvet. Tak for til Helle
og Jyske bank for husly og god forplejning som sædvanlig. Turen til Kolding gik fint og vi havde
vel næsten perfekt cykelvejr og perfekt terræn. Jeg i den forbindelse sige Jørgen Larsen en stor tak
for din umættelige indsats som sporhund. Det er ingen tvivl om, at det er noget du mestrer og som
du godt kan lide at arbejde med. Men du skal vide at din indsats er rigtig meget værd for Team
Motion. Så tak for for det. Den flotte tur gennem Vejle Ådal og op over bakkerne ned mod Kolding
fremstår stadig helt tydelig for mig.
Lørdagen bød på en rigtig flot tur ned over østkysten via maleriske Hjelsminde og retur til hotellet.
Søndag gik det så hjem igen. I sidevind til at starte med og selvfølgelig i klassisk vestenvind den
sidste halvdel af turen. Vi fik alle med hjem og alle trængte til en pølse og en håndbajer, som i 2016
blev indtaget ved Blue Water Shipping.
Tak til de mange kaptajner, som alle har styret slagets gang med kærlig fast hånd. Vi håber på jeres
store opbakning igen i år. Også en stor tak til alle i serviceteams. Og en stor tik til Anni og det
øvrige team omkring forplejningen, som i gen i år fik topkarakter i evalueringen.
Turen var slut, træningerne var slut. Det hele var slut……og dog. For i 2016 forlængede vi sæsonen
ved efterfølgende træninger. Det var en rigtig fin ide. Nogle have nået mæthedspunktet – mens en
del brugt tilbuddet.
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 sidste år rekordbeløbet kr.
220.000 – næste en kvart million - til en lang række initiativer, som understøtter vores formål.
Donationsdelen blev med stort overblik varetaget af donationsudvalget. Udvalget består som
bekendt af Hjørdis og Liselotte, som ud over at være trofast følgebilschauffører. Og så har påtaget
rollerne i udvalget. Til begge piger skal lyde en stor tak for jeres store indsats.
I 2016 blev det:
Mødrehjælpen kr. 6.000
Drengeakademiet kr. 15.000
Karatefamilien kr. 25.000
Julemærkehjemmet kr. 80.000

Hjerneskadeforeningen kr. 15.000
Mønsterbryderne kr. 6.000
Børns voksenvenner kr. 15.000,Lokalforeningen Scleroseforeningen kr. 13.140,Red Barnet kr. 15.000,Foreningen Broen kr. 10.000,Street Mekka Esbjerg kr. 20.000,I alt kr. 220.000,Pengene blev uddelt på Street Mekka, Esbjerg I forbindelse med Streetmekkas 1 års fødselsdag.
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.
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 taknemmelig 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.
Husk at får tilmeldt jer turen, hvis I ikke allerede har gjort det. Setup'et 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 mindre tilretninger, så 2017 bliver endnu bedre.
Med disse ord, vil jeg sige tak til alle for jeres deltagelse og godt cykelår.
Der var ingen kommentarer. Beretningen blev vedtaget.
Ad. 3
Kasserer Kirstian Bonde Sørensen fremlagte regnskabet. Der var ingen bemærkninger og
regnskabet blev vedtaget.
Ad. 4
Formanden redegjorde for foreningens planer for det kommende år. I hovedtræk vil foreningens
aktiviteter ligne 2016. Det vil dog hele tiden blive justeret på koncepterne, så løbende sker
forbedringer. Evalueringerne viser, at vi har fat i noget rigtigt godt. Derfor vil vi ikke revolutionere
men holde fast og forbedre.
Der var ingen bemærkninger til dette.

Ad. 5
Bestyrelsen foreslår at fastholde medlemskontingentet på kr. 200,-. Betaling for deltagelse på turen i
juni øges med kr. 100,- til kr. 2.200,Der var ingen bemærkninger.
Ad. 6
Der var ikke indkommet forslag.
Ad. 7
Kirstine, Kim og Karsten var alle på valg. Alle modtager genvalg.
Flemming, Lone, Jan og Frede er på valg ved næste generalforsamling.
Ad. 8
Søren Toft var på valg som suppleant og ønsker genvalg. Søren blev genvalgt.
Ad. 9
Gitte er på valg som revisor. Gitte ønsker genvalg. Og Gitte blev valgt.
Ad. 10
Under evt. blev ruten for 2017 præsenteret af Jørgen Larsen. Ellers ingen bemærkninger.

