
 

Referat af VFC’s generalforsamling 2013  
  

1. Valg af dirigent 
Jens Lindblom blev valgt som dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning for 2012 v. Formanden 
Formand Kurt Bork Christensen gennemgik sæsonen 2013. VFC har i 2012 oplevet en flot 
tilgang af nye medlemmer, især af unge mennesker. Det betyder, at alle klubbens lånecykler er 
ude og køre. Årets arrangementsmæssige højdepunkt var Sjællandsmesterskaberne i 
partidskørsel. Der var rekord tilmelding med mere end 300 deltagere, heriblandt VM og OL 
deltagerne Rasmus Quade og Caspar Folsach. I VFC har vi lavet en samarbejdsaftale med 
Hareskov MTB, således at VFC’s ryttere kan træne MTB med dem og de kan træne landevej 
med VFC. Det er et fornuftigt samarbejde der fungerer godt. Hver den første mandag i 
måneden afholdes klubaften, hvor der kan lejes cykler og få gode råd og vejledning. Vores 
næstformand er endvidere blevet valgt ind i DCU’s bestyrelse, så klubben er både 
repræsenteret i distriktet (sammenslutningen af Sjællandske klubber) og i Unionen. P.E. 
Thygesen har på fin vis forestået samarbejdet med bestyrelsen i Annexgården, og hjulpet til 
med driften der. VFC har forlænget sponsoratet med Malerfirmaet Eskildsen og har indgået et 
nyt sponsorat med Murerfirmaet Bjørklund & Eskildsen.  
 
3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for år 2012 
Kassereren fremlagde de reviderede budget. Regnskabet udviser, som forventet, et underskud 
på kr. 22.201. Underskuddet skyldes primært indkøb af nye lånecykler, partidskørslen og 
serviceordningen til cykleløb.  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 
4. Fastsættelse af VFC's kontingent for 2014  
Uændret kontingent kr. 300,- blev besluttet. 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
 
6. Valg  
a. Næstformand: David Gullberg blev valgt for 2 år.  
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

John Nielsen blev valgt. 
Jørn Skov Andersen blev valgt. 
Torben Beck blev valgt. 

c. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 
Søren Knudsen blev valgt.  

d. Valg af 1 revisor 
Ivan Laurberg blev valgt.   

e. Valg af revisorsuppleant 
Sven Arne Røpke blev valgt. 



 
 
7. Aktiviteter for den kommende sæson 
Vi fortsætter med klubaften hver den første mandag i måneden.  
 
Indledningsløb bliver den 7. april kl. 10.00. 
Næste års partidskørsel er den 7. september, hvor alle medlemmer inviteres med. 
Klubmesterskab og afslutningsløb bliver afholdt søndag d. 29. september. 
Kommer der godt gang i medlemstilslutningen i foråret overvejer vi og prøve og arrangere en 
træningssamling i løbet af foråret.  
Som noget nyt, vil vi igangsætte et senior/motionshold der kører hver søndag kl. 9.00 fra 
klubhuset og tirsdag/torsdag kl. 17.00 fra krydset Kirke Værløsevej/Læssevej.  
 
8. Eventuelt 
Intet under eventuelt.  

 


