
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Vejgaard Cykelmotion 
  

fredag den 8. februar 2019 kl. 17.00 
hos Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV 

 
Kære medlem, 
  
Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejgaard Cykelmotion.  
  

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Formandens beretning  

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 2018 

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2020 - bestyrelsen foreslår fastholdelse af 
kontingent til kr. 400 pr. år.  

6. Behandling af indkomne forslag 

• Etablering af et hold 6 uden krav til ”laveste niveau” (bilag 1) 

• Etablering af VCM-klubhus (bilag 2) 

• Etablering af klubhusudvalg, hvis forslaget om etablering af VCM-klubhus bliver vedtaget 

• Etablering af tøjudvalg til udbudsrunde i 2019 

• Etablering af jubilæumsudvalg til VCM’s 20 års jubilæum i 2020 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de kommende to år. På valg er Susanne Andersen, som genopstiller 
og Laila Bjerg og Anders Thorup, som begge ikke genopstiller. Christian Hald og Lars Bach fortsætter og 
er på valg til generalforsamlingen i 2020 

8. Valg af to aktive suppleanter for det kommende år. Kaj Lind Kristensen og Lars Bo Kristensen 
genopstiller ikke 

9. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg til Hans Jacob Jensen og revisorsuppleant Heidi Gregersen. 

10. Eventuelt 

  
Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne stiller op til både bestyrelses-, revisor- og suppleantposter. 
Selvom eksisterende medlemmer genopstiller, er det ikke et udtryk for, at andre medlemmer ikke skal stille 
op.  
  
Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. Forslag sendes til formand@vcm.dk 
 
Bemærk jf. VCM’s vedtægter: Et medlem har stemmeret til generalforsamlingen, såfremt medlemmet har 
betalt kontingent senest den 15. januar 2019. 
 
Klubben vil under generalforsamlingen byde på en øl/vand. Efter generalforsamlingen er VCM vært ved 
fællesspisning og vin/øl/vand. 
 
Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for VCM 
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Bilag 1: Forslag om etablering af et hold 6 (forslaget stillet 24. juni 2018) 

Forslaget præsenteres af Mikkel Vest på generalforsamlingen, så nedenstående er blot overskrifter til 

generel orientering og forudgående overvejelse: 

Meningen er at skabe et hold mere, der træner på lige fod med andre hold. Ruterne er max på 40-50 km 

...... også på de længste. Man deltager for hyggens skyld, og med de samme regler omkring hjelm, 

påklædning mv. Ens tid og motivation afgør, om man har lyst til at deltage de pågældende dage, og springer 

man en uge eller 2 over kan man stadig følge med, når man kommer igen. Man cykler IKKE for at deltage i 

en masse løb. Bare det at komme afsted kan være en stor overvindelse for nogle og det er en skam, når 

man ved, hvad de går glip af.  

Jeg har på vegne af ca. 10 ryttere lovet at undersøge mulighederne for at starte et sådant hold op med 

bestyrelsens godkendelse samt ved en evt. afstemning til den kommende generalforsamling.  I øvrigt har 

jeg fået tilsagn fra 5-6 tidligere medlemmer, at de har tænkt sig at melde sig ind i klubben igen, hvis det her 

kan stables på benene. 

  



 
 

Bilag 2: Forslag om etablering af VCM-klubhus (behandlet på seneste 2 bestyrelsesmøder) 

Forslaget præsenteres i detaljer på generalforsamlingen, så nedenstående er blot overskrifter til generel 

orientering og forudgående overvejelse:  

• VCM er blevet tilbudt klubhus via Aalborg kommune, som er udlejer 

• Bestående af fællesrum (plads til max 60-70 personer), køkken og toiletter 

• Beliggenhed: Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

• VCM vil stadig cykle fra Vejgaard 

• Billig husleje og let af ”komme ud af igen” 

• Mulighed for yderligere at leje 2 x depotrum af 24 m2 

• Giver muligheder for sociale arrangementer, ryttermøder og andre møder efter behov 

• Mulighed for etablering af fælles cykelværksted, depot  

• Faciliteterne (på nær depotrum) deles med andre klubber, primært BMX-klubben Falcon 

Det indstilles, at sæson 2019 bliver en prøveperiode, som danner grundlag for en ”endelig” beslutning om 

fortsættelse. Det vurderes, at der kan søges fondsmidler hos Spar Nord og Nordea til etablering af depot- 

og værkstedsfaciliteter.   


