Referat
Afdelingsmøde 2014 i Cykling
Tid:

Søndag den 07.09.2014 kl. 16.30 – 17

Sted:

Taulov Skole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af sekretær og stemmeudvalg.
3. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.
4. Afdelingslederens beretning.
5. Indkomne forslag skal være afdelingsleder Karsten Bukholt og
kontaktperson for Cykling, John Nielsen, i hænde senest lørdag den
09.08.2014
6. Valg af bestyrelse
På valg for 2 år til bestyrelsen er:
Lars Modig (modtager genvalg)
Michael Willum Hansen (modtager IKKE genvalg)
7. Afdelingens fremtidige virksomhed
8. Eventuelt.
9. Afslutning.

Cykling
Karsten Bukholt
Karsten Bukholt
Vennebjergvej 122
9480 Løkken
Tlf. 28 30 66 86
Cykling@jernbanefritid.dk
www.jernbanefritid.dk

Udsendt:
10.09.2014

1. Valg af dirigent
John Nielsen blev valgt
2. Valg af sekretær og stemmeudvalg
Carl Erik Hunnerup blev valgt som referent/sekretær.
Finn E. Hansen og John Cruusberg blev valgt til stemmeudvalg
3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede repræsentanter
Dirigenten konstaterede følgende
stemmeberettigede:
Afdelingsleder
Jernbanens Cykelklub Fredericia
Jernbanens AM
HI
JIF Århus
I alt
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4. Afdelingslederens beretning.
Afdelingslederen fremlagde afdelingens beretning.
Taulov Bakke Classic sidste år på samme tid var årets første løb. Der var
22 deltagere. Løbet blev perfekt afviklet af den lokale klub i Fredericia. Vi
slap for regne, selvom det var lovet, men til gengæld gav kraftig blæst gode
udfordringer.
Skjoldenæsholmløbet i maj 2014 var det næste løb. Her var der 10
deltagere, desværre kun fra Sjælland. Det var trods alt en fremgang for
”forårsløbet” i forhold til 2013, hvor der kun var 7 deltagere. Det burde være
muligt at trække deltagere vest for Storebælt hertil. Løbet er rigtig godt
organiseret og afvikles på gode ruter på mindre veje uden meget biltrafik.
Servicen er fin, bl.a. med fuld forplejning efter løbet.
Den 14 – 15. juni afviklede vi vores mesterskab med enkeltstart indlagt i
Fyns Tempo CUP om lørdagen og samlet start indlagt i Fyn Rundt om
søndagen. Desværre var der kun 8 deltagere i enkeltstarten, en
tilbagegang. Men i Fyn Rundt var der 19 deltagere, en lille fremgang.
Weekendarrangementet var en succes socialt set, ikke mindst da
afdelingen er temmelig ny, og det gav så muligheden for at de enkelte
kunne lære hinanden bedre at kende.
Der var ingen kommentarer til beretningen
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg var
Lars Modig (modtager genvalg)
Michael Willum Hansen (modtager IKKE genvalg).
Lars Modig blev valgt uden modkandidater.
Afdelingsledelsen har modtaget tilsagn fra Rasmus Pontoppidan Frantsen
om at han er villig til at stille op til afdelingsledelsen.
Der var ikke andre kandidater, og Rasmus er derfor valgt.
Afdelingsledelsen ser således ud:
Formand: Karsten Bukholt
Carl Erik Hunnerup
Lars Modig
Rasmus Pontoppidan Frantsen
7. Afdelingens fremtidige virksomhed
Afdelingslederen gennemgik planerne for det kommende år.
Skjoldenæsholmløbet i Roskilde Den 31/5 2015 med distancer bl.a. på 80
Km og 145 Km.
Hvis Fyns Tempo CUP lægger en afdeling 13. juni bliver der
mesterskabsweekend igen:
Enkelt start på Fyn 13. juni
Fyn Rundt Den 14/6 2014
På spørgsmål til formanden for Cykelklubben i Fredericia, Michael Willum
Hansen, ser det ikke ud til, at klubben kan påtage sig at afvikle Taulov
Bakke Classic til næste år.
Afdelingsledelsen må derfor i tænkeboks.
Der har været ønsker fremme om at afvikle duathlon. Afdelingsledelsen vil
overveje mulighederne..
8. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
9. Afslutning
Stig K. Nielsen, JIF Århus og afdelingslederen udtrykte stor ros til Michael
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og hans hjælpere for afviklingen af løbet i Taulov i dag.
Dirigenten takkede for god ro og orden og en hurtig afvikling af mødet.

På afdelingens vegne
Referent
Carl Erik Hunnerup
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Dirigent
John Nielsen

