Referat fra ordinær generalforsamling for året 2018 afholdt i Team Motion den 28. januar
2019 kl. 19.00 i Festsalen, Tvillingernes Kvarter 88, Esbjerg

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 Kim Stage som dirigent. Der var ikke andre forslag, Kim blev valgt.
Ad 2.
Bestyrelsens beretning ved formanden:
Tak for ordet.
Jeg har fået fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for Team Motionsåret 2018.
Først og fremmest vil jeg igen i år takke alle medlemmer, som har valgt at bakke op om Team
Motion. En stor del af de penge, foreningen donerer, kommer fra medlemsbetalte kontingenter og
betaling til turen. Og i et år, hvor vi har haft nedgang i sponsoraterne, er der fantastisk, at vi kunne
noteret en stor stigning af deltagere på året tur.
Tak til vores tro væbnere i styregruppen. Jeres indsats er forrygende og jeres attitude er fantastisk
og jeres indsats er uundværlig. Det er en fornøjelse af være sammen med jer om dette uundværlige
arbejde.
Og uden vores trofaste sponsorer gamle – som nye- vi håber på fortsat godt samarbejde.
2018-sæsonen blev skudt i gang af en stille og rolig fællestræning den 4. april. Og som sædvanlig
sørgede træningskaptajnerne for varierede ruter og for, at vi løbende kom i bedre og bedre form i
løbet af forårsmånederne. Tak til kaptajnerne for jeres indsats. Det var rart at så mange bakkede op
om træningerne. Og stor ros til træningskaptajnerne for jeres spændende indslag – enkeltstart,
stjerneløb, spurt, forfølgelsesløb og andre kreative indslag.

Og som altid sætter vi sikkerhed højt. Vi kører efter færdselsreglerne og respekterer andre
trafikkanter. Og heldigvis har vi også i 2018 været forskånet for uheld. Jeg kan ikke komme i tanke
om nogle voldsomme uheld.
Bakketræningen i Tørskind blev afviklet den 10. juni, hvor vi skulle træne bjergbenene. Frede måtte
bryde principperne – vi fik sandwiches i stedet for pølser på grund af afbrændingsforbudet. Tak til
Frede for din hjælp med det.
Den 31. august lød startskuddet til Team Motion turen 2018 – som sædvanlig fra Jyske Bank på
Torvet. Tak for til Helle og Jyske bank for husly og god forplejning igen. Turen gik mod Middelfart.
Igen år fik vi det smukke Danmark at se. Og tak til dig, Jørgen Larsen, for verdens bedste ruter. Det
er en fornøjelse, at have adgang til dine kompetencer. Tak for til ruteudvalget for flot planlægning
og fordi, I bruger mange timer på at køre ruterne igennem.
Og lad os erkende – det vil være usandsynligt, at vi vejrmæssigt noget sinde matcher det, vi
oplevede i 2018. Perfekt cykelvejer – og endda med medvind hjem til Esbjerg.
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 tak til Esther, Randi og
Johnny for dejlig mad, som igen i år var til 5 kokkehuer.
Turen var slut. Men træningen fortsatte frem til starten af oktober. Og efterfølgende har Kim og
Poul mfl. taget initiativ til Mountailbike-ture om søndagen og aftenkørsel i Marbæk om mandagen
og Kim står for fælles spinningshold om torsdagen i Sønderris Hallen. Det er virkelig en super
initiativ, som i år virkelig har været godt fyldt op.
Foreningens formål er som bekendt at indsamle og donere midler til socialt udsatte børn og unge i
lokalområdet. i 2018 samlede vi 148.250 ind til donation. Det er et flot resultat på trods af, at vi har
været ramt på mængden af sponsorkroner. Donationsdelen blev igen med stort overblik varetaget af
donationsudvalget. Udvalget består som bekendt af Hjørdis og Liselotte, som ud over at være trofast
følgebilschauffører også har påtaget sig rollerne i udvalget. Til begge piger skal lyde en stor tak for
jeres store indsats.
DKK 18.000,- til Mødrehjælpen: Pengene skal bruges til at arrangere en tur i Legoland for børn og
deres forældre, som i hverdagen aldrig har råd til sådanne oplevelser.
DKK 15.000,- til Løkke Fonden “Drenge Akademiet”: pengene skal bruges til at støtte drengene, så
de bliver uddannelsesparate.
DKK 15.250,- til GAME Streetmekka: pengene skal bruges til at afholde en alkoholfri
gadeidrætsfest for interesserede børn og unge i Esbjerg. Målgruppen er især børn fra udsatte
boligområder i Kvaglund og Østerbyen. Derudover vil de lave en særlig invitation til de
grønlandske børn.
DKK 15.000,- til Børns Voksen venner: Pengene skal bruges til at arrangere en bowlingaften for ca
50 børn og deres “voksen-venner”.
DKK 25.000,- til Esbjerg Karate Klub: Pengene skal bruges til en tur med skonnerten Fulton for de
elever, der er koblet på “morgenholdet”. Disse unge mennesker får en oplevelse for livet og lærer
dem at møde sig selv, på en ny måde.

DKK 60.000,- til Julemærkehjemmet: Pengene skal bruges til at at køre hjemmet for de børn som
har brug for et børneliv uden mobning og ensomhed.
I ALT DKK 148.250,Som altid er vi interesseret i at høre, hvis du eller en du kender, er interesseret i at give en hånd i
vores arbejde – styregruppe, bestyrelse andet
Husk at får tilmeldt jer turen i år. Vi kører fra 30. august til 1. september.
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 Kirstine Bonde Sørensen fremlagte regnskabet. Der var ingen bemærkninger og
regnskabet blev vedtaget.

Ad. 4
Frede redegjorde for foreningens planer for det kommende år. I hovedtræk vil foreningens
aktiviteter ligne 2017. Det vil dog hele tiden blive justeret på koncepterne, så løbende sker
forbedringer. vi planlægger at organisere deltagelsen i flere løb, bakketræning.
Der var ingen bemærkninger til dette.

Ad. 5
Bestyrelsen foreslår at fastholde medlemskontingentet på kr. 200,-. Betaling for deltagelse på turen
fastholdes på kr. 2.200,Der var ingen bemærkninger.
Ad. 6
Der var ikke indkommet forslag.
Ad. 7
Kirstine, Kim og Karsten er på valg. Alle ønsker genvalg. Jeg ønsker at udtræde af bestyrelsen og
stille sig til rådighed som suppleant. Bestyrelsen indstiller derfor Lars Houmøller til valg.
Flemming, Lone og Frede er på valg til næste generalforsamling
Ad. 8
Bestyrelsen foreslog Jan Thomsen som bestyrelsessuppleant. Jan blev valgt.
Ad. 9
Gitte er på valg som revisor. Gitte ønsker genvalg. Og Gitte blev valgt.
Ad. 10
Under evt. blev tankerne om ruten for 2019 præsenteret af Jørgen Larsen. Ellers ingen
bemærkninger.

