
 

REFERAT 

FRA 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
  

År 2018, den 26. februar kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Værløse Farum Cykleklub i 
klubhuset Annexgården, beliggende, Skandrups Allé 7, Hareskov, 3500 Værløse med følgende 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for året 2016+2017 ved formanden 
3. Regnskabet for året 2016+2017 fremlægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af VFC’s kontingent for året 2019. (Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-) 
5. Indkomne forslag. Disse skal være formanden eller en anden i bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingen 
6. Valg til bestyrelsen 

Formand: Jørn Skou Andersen  - (På valg, valgt i 2016, villig til genvalg) 
Næstformand: Pia Sys Michaelsen – (ikke på valg) 
Kasserer: Kurt Bork Christensen – (ikke på valg) 
3 bestyrelsesmedlemmer: Per Glottrup, Ove Stryk, Arne Max Pedersen – (på valg, valgt i 2016, 
alle villige til genvalg) 
Bestyrelsesmedlemmerne: John Nielsen – (ikke på valg) - der er 2 vakante bestyrelsesposter 
Valg af 1 bestyrelsessuppleant: vakant 
Valg af 1 revisor: Jens Lindblom – (på valg, valgt i 2016, villig til genvalg) // Revisor Ivan Laurberg 
– (ikke på valg) 
Revisorsuppleant: Helte Krogh – (ikke på valg) 

7. Aktiviteter i den kommende sæson 
8. Eventuelt 
 

1. Valg af dirigent 
 
Ivan Laurberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning for året 2016+2017 ved formanden 
 
Formand Jørn Skou Andersen indledte med at bede om et minuts stilhed til minde om klubbens 
materielchef og bestyrelsesmedlem Poul Erik Thygesen, der gik bort den 4. november 2017. Poul Erik 
Thygesen vil blive savnet ikke mindst for hans store deltagelse, når der skulle arrangeres cykelløb, 



 

træningsture sig være i ind- eller udland eller der i øvrigt skulle afholdes arrangementer i klubregi.  
 
Formand Jørn Skou Andersen gennemgik herefter sæsonen 2016 og 2017.  
 
VFC havde i 2016 og 2017 ryttere i alle børneklasserne, hvor flere tillige har tegnet licens. Herudover 
har vi mange voksenryttere, dog kun færre, der kører licensløb.  
 
I 2017 afholdt VFC to medaljeløb med henblik på at tiltrække flere unge ryttere til klubben. Det har 
givet et par nye ryttere og har også medført, at alle klubbens lånecykler fortsat er ude at køre. 
Trænerteamet har planer om i 2018 at opgradere antallet af medaljeløb. 
 
Hver den første mandag i måneden afholdes klubaften, hvor det er muligt at leje cykler og få gode råd 
og vejledning. Vi har ved flere af klubaftenerne haft et tema – eksempelvis har vi holdt mekanikeraften 
med besøg af ”vores mekaniker”, Cykel-mekanikeren.dk fra Slangerup, som også er en gavmild sponsor 
af gaver til vores julebanko, ligesom cykel-mekanikeren.dk, altid er parat til at hjælpe, når 
klubmedlemmerne har tekniske udfordringer selv på de mindst belejlige tdspunkter. 
 
Poul Erik Thygesen havde gennem flere år på fin vis hjulpet bestyrelsen for Annexgården med driften 
heraf. Efter Poul Erik Thygesens bortgang har formand Jørn Skou Andersen forestået samarbejdet med 
bestyrelsen i Annexgården.  
 
Højdepunktet rent arrangementsmæssigt har dog begge år været Sjællandsmesterskaberne i 
partidskørsel, hvor der har været tilmelding med 250 – 300 deltagere, heriblandt flere A-ryttere. 
 
VFC pigerytterne har i såvel 2016 som 2017 deltaget ved pigecamps i henholdsvis Esbjerg til foråret og 
Amager til efteråret med stor begejstring. Det er nogle camps med fokus ikke så meget på cyklingen 
men mere på det sociale, om end der bliver kørt ganske fornuftigt i de dage campen afholdes.  
 
Herudover har alle VFC børne licensrytterne deltaget ved DCU’s træningscamp, der afholdes i Næstved 
forinden landevejssæsonens opstart.  
 
VFC licensrytterne, herunder voksne licensrytterne er flittige deltagere ved de ugentlige licensløb, 
ligesom de unge ryttere deltager ved de større børne- og ungdoms løb, som f.eks. Tour de Himmelfart, 
der afholdes i Odder i Kristi Himmelfartferien med deltagelse af ryttere fra hele Europa. 
 
I 2016 fik VFC en Danmarksmester i linieløb i klassen H50 ved Jens Frøslev-Nielsen og i 2017 kørte Eva 
Merete Michaelsen sig til en 6. og 7. plads i henholdsvis DM i enkeltstart og DM i linieløb i klassen 
U11P. 
 
Med henblik på at støtte et godt formål og ikke mindst at markedsføre vores klub og sponsorer har VFC 
trænere og ryttere deltaget ved motionsløbet Tour de Slangerup, hvor der køres løb i en time med 



 

henblik på indsamling til støtte for Børnecancerfonden. 
 
VFC licensrytterne har også gjort deres indtog på cykelbanen i Ballerup Super Arena og deltager ved 
alle stævner og mesterskaber med gode resultater. Ida Merete Michaelsen kørte sig i 2017 til en 
sølvmedalje i DM i omnium i U16P klassen. 
 
VFC Klubmesterskab / afslutningsløb er begge år blevet afholdt som vanligt i oktober måned på den 
kendte – og frygtede - rute med start fra Farumvej (ca. nr. 127) mod Ganløse, op ad Tyren, videre mod 
golfbanen ved Bastrup Sø, ad Bastrupvej til Nymøllevej, forbi Lynge Drivein Bio og gennem skoven og 
ad Kalkværksvej retur til Farumvej op til mål. Igennem adskillige år har Poul Erik Thygesen stået klar til 
målgang med sit stopur – det var sidste gang han hjalp os i 2017. 
 
I efteråret 2017 startede VFC op med vintertræning i de omkringliggende skove hver anden søndag fra 
slut oktober til slut februar. Det har været en succes også for ikke-licensrytterne, og det overvejes i 
indeværende år, at der skal være vintertræning hver weekend.  
 
I 2016 forlængede VFC sponsoratet med Malerfirmaet Eskildsen A/S samt Murerfirmaet Bjørklund & 
Eskildsen, ligesom der blev indgået sponsorat med Le Klint A/S og Boskov Byg ApS. Sponsoraftalerne 
med Føtex og Danbolig, hvis sponsorater primært er bygget op om det pligtmæssige licensløb i DCU 
regi har ligeledes været forlænget. 
 

 
Efter en kort drøftelse blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen. 
 
 
3. Regnskabet for året 2016+2017 fremlægges til godkendelse 
 
I kasserer Kurt Bork Kristensens fravær grundet sygdom, fremlagde revisor Ivan Laurberg de reviderede 
regnskaber for såvel 2016 som 2017. Regnskabet for 2016 udviser, som forventet, et underskud på kr. 
93.255,71, Underskuddet skyldes primært indkøb af klubtøj samt serviceordningen / VFC-klubbil. 
 
Regnskabet for 2017 udviser et overskud på kr. 38.505,71. I året er der blandt givet tilskud til 
trænerkursus for Pia Sys Michaelsen og Troels Haudrum Larsen. 
 
Regnskaberne for såvel 2016 som 2017 blev enstemmigt godkendt. 
 

 
4. Fastsættelse af VFC's kontingent for året 2019. (Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-) 
 
Det blev besluttet af fastholde uændret kontingent kr. 300,-. 
 



 

5. Indkomne forslag  
 
Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen. 
 
 
6. Valg til bestyrelsen 
 
Formand Jørn Skov Andersen samt bestyrelsesmedlemmerne Per Glottrup, Ove Stryk og Arne Max 
Pedersen var alle på valg og modtog genvalg – alle blev valgt.  
 
Troels Haudrum Larsen stillede op til bestyrelsen og blev valgt. 
 
Revisor Jens Lindblom var på valg, modtog genvalg og blev genvalgt. 
 
 
Bestyrelsen består herefter af følgende: 
 
Formand Jørn Skov Andersen – 2 år 
Næstformand Pia Sys Michaelsen – 1 år 
Kasserer Kurt Bork Christensen – 1 år 
Per Glottrup – 2 år 
Ove Stryk, - 2 år 
Arne Max Pedersen – 2 år  
John Nielsen – 1 år 
Troels Haudrum Larsen – 1 år 
 
Der er en vakant post som bestyrelsesmedlem og en vakant post som bestyrelsessuppleant. 
 
Revisor Jens Lindblom – 2 år 
Revisor Ivan Laurberg – 1 år 
 
Revisorsuppleant Helge Krogh – 1 år 
 
 
7.  Aktiviteter i den kommende sæson 
 
Vi fortsætter med klubaften hver den første mandag i måneden og vil forsøge indimellem at give det 
et emne og et mål med henblik på at tiltrække flere ryttere og medlemmer i det hele taget. 
 
I afholder indledningsløb på flyvestation Værløse den 17. marts 2018 og træningsteamet arbejder på 
at afholde en klubtur i foråret.  
 
Alle ryttere opfordres til at deltage ved DCU træningscamp i Næstved i weekenden 9. – 11. marts 2018. 



 

Som vanligt deltager flere trænere som ledere og klubben dækker deltagergebyret. 
 
SM i partidskørsel 2018 afholdes lørdag den 22. september 2018, hvor alle medlemmer inviteres med.  
 
Klubmesterskab og afslutningsløb bliver afholdt lørdag d. 6. oktober 2018 og vintertræningen starter 
op søndag den 28. oktober 2018. Herefter køres der om søndagen i ulige uger og om lørdagen i lige 
uger. 
 
 
8. Eventuelt 
 
Der var intet under eventuelt. 
 
 
 
Værløse den     /         2019 
 
Som dirigent:     
 
 
 
  
Ivan Laurberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


