REFERAT
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
År 2019, den 17. juni kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Værløse-Farum Cykleklub i
klubhuset Annexgården, beliggende, Skandrups Allé 7, Hareskov, 3500 Værløse med følgende
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskabet for 2018 forelægges til godkendelse
Fastsættelse af VFC’s kontingent for året 2019. (Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-)
Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1:
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 11, således:
Nuværende § 11, 1. afsnit:
”Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.”,
Ændres til:
”Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.”

Nuværende § 11, 5. afsnit, in fine:
”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 5
bestyrelsesmedlemmer er til stede.”,
Ændres til:
”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsen er indkaldt med mindst 14 dages varsel og
formanden eller næstformanden samt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.”
6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:
På valg:
Næstformand Pia Sys Michaelsen, Kasserer Kurt Bork Christensen, John Nielsen samt Troels
Haudrum Larsen, Revisor Ivan Laurberg samt revisorsuppleant Helge Krogh – (alle er villige til
genvalg – Kurt Bork Christensen dog alene som ordinært bestyrelsesmedlem).
Formand Jørn Skou Andersen, Per Glottrup, Ove Stryk, Arne Max Pedersen samt revisor Jens
Lindblom er ikke på valg
7. Aktiviteter i den kommende sæson
8. Eventuelt
Fremmødt var 15 medlemmer, heraf 2 ved fuldmagt. Det bemærkes, at flere af de nye rytteres forældre

deltog.
1. Valg af dirigent
Ivan Laurberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen under henvisning til
vedtægterne var indkaldt for sent. Forespurgt meddelte generalforsamlingen sig villig til
undtagelsesvist at se bort fra de vedtægtsbestemte krav.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt med det efter vedtægterne
korrekte varsel, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Jørn Skou Andersen indledte med at fortælle generalforsamlingen, at det for VFC og ikke
mindst bestyrelsen har været et hårdt år grundet tidligere formand og nuværende kasserer Kurt Bork
Christensens sygdom. Kurt Bork Christensen har tegnet klubben i alle årene.
Den 18. juni 2019 har VFC 40 års jubilæum. Bestyrelsen vil i den anledning gerne holde en reception
eller lignende, men det er endnu ikke helt på plads.
Formanden fortsatte med at fortælle om, hvordan vi hen over vinteren har kørt på mountainbikes eller
crosscykler i Hareskoven hver weekend, skiftevis lørdag og søndag. Det er en stor succes og det er
formandens indtryk, at børnene/de unge synes, det er rigtig sjovt. Samtidig har det holdt alle i gang
såvel formmæssigt som socialt.
I bestræbelserne på at forøge vores aktive ryttergruppe, har vi gjort nogle tiltag. Vi har søgt og fået
midler fra DIF og DGIs foreningspulje til indkøb af nye lånecykler i str. 44 og 47 til nye yngre ryttere. I
2018 fik vi et par enkelte ny ryttere, Johan, Mads og Oliver, men allerede indtil nu i 2019 har vi fået tre
nye mindre ryttere, Theodor, Anton og Kristoffer samt et par større ryttere, Mikkel, Emil, samt Magnus,
der kører i D-klassen. Herudover har vi haft et par stykker, der har prøvet at køre med et par gange,
men som har fundet ud af, at cykling ikke rigtigt var for dem, ligesom et par ryttere er stoppet efter
deres første sæson, hvilket er ganske naturligt.
Det er således en fornøjelse at se, at medlemsskaren stille og roligt forøges med flere børn og unge og
alle fire nyindkøbte cykler er alle udlejet.
Vi vil igen i år søge foreningspuljepenge således at vi måske kan indkøbe yderligere et par lånecykler
samt en stor pavillon med vores logo, så vi bliver mere synlige, specielt i nærområdet.
Rent træningsmæssigt er vi måske ikke kommet helt i mål, men med flere ryttere – og fire trænere –
er det vores forhåbning, at det fremover bliver lidt lettere at dele grupperne op, så alle har nogle at
træne med. Det er i alle tilfælde vores ambition.

Klubtøjmæssigt har der været utilfredshed med kvaliteten af vores nuværende klubtøj. Trøjerne sidder
for løst og indlægget i bukserne er ikke behageligt. Bestyrelsen har derfor arbejdet på at få et nyt
fabrikat i en bedre kvalitet efter alle årene med Ritter som leverandør. Det har været/er lidt besværligt
på grund af, at vi ikke rigtig ved, om vi havde alle vores sponsorer og dermed logoer til tøjet på plads,
men vi håber på en snarlig afklaring og løsning på tøjsituationen.
I 2019 vil vi fortsætte med at differentiere landevejstræningen, så det er sjovt for såvel de mindste som
de største af vores børn/unge. Ved vores månedlige klubaftener, som er rigtig godt besøgt, hører og
drøfter vi rytternes ønsker til træningen.
Vores partidskørsel, som vi igen i år afholder i samarbejde med Holte CK, kommer til at foregå den 24.
august 2019. Vi har ikke fået vores sædvanlige dato i september. Det er vi ærgerlige over, men vi skal
nok nå at få det arrangeret, så vi igen i år kan tilbyde et anderledes og spændende løb. Løbet køres –
som vanligt – som Sjællandsmesterskab i Partidskørsel for alle klasser strækkende fra børneklasserne
til seniorer, over motionister og som noget nyt para ryttere. Samarbejdet med Holte CK fungerer
således, at vi laver alt benarbejdet og står for selve arrangementet og så møder Holte CK ellers stærkt
frem med knap 20 kontroller. Men selv med solidt fremmøde fra Holte CK har vi behov for
klubmedlemmerne og deres forældres hjælp til afholdelse af løbet, ligesom vi har behov for jeres hjælp
til vores andre arrangementer. Så opfordring herfra til at tage aktiv del i jeres barns fritidsinteresse,
vores klub VFC.
Formanden afsluttede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, forældre som kører med til
træningerne for hjælpen dér og en særlig tak til Søren Eibak, som altid er klar med telt og anden hjælp
til vores partidskørsel. Bestyrelsen sætter stor pris på alles bidrag til at få klubben til at fungere, mens
den vokser sig større. Om det så ”blot” består i bagning af kage til vores arrangementer, er den meget
værdsat - vi kan ikke undvære nogen af jer.
Men henblik på at give generalforsamlingen et overblik over de sportslige præstationer gav formanden
ordet til næstformand Pia Sys Michaelsen, der opridsede årets gang således:

Januar
Mountainbiketræning i skoven hver anden søndag siden ultimo oktober 2017.
Ida Merete Michaelsen, Eva Linnea Michaelsen og Aksel Haudrum Larsen har siden september måned
2017 kørt på banen i Ballerup Arena hver onsdag og kører løb derude.
Ida deltager ved Mini 6 dages løbet sammen med Brian Holms søn Adam Holm. De opnår at blive tildelt
dagens fighterpris, da Albert fik defekt, og Ida måtte køre for dem begge, indtil han igen var på banen.
I slutningen af måneden afholdtes pigecamp i Esbjerg.

Februar

Klubaftenen blev rykket til Ballerup Arena, hvor vi sammen ser 6 dages løb.
Cykel-mekaniekeren.dk (Ulrik) var på besøg en aften nede i klubhuset, hvor han gennemgik flere
rytteres cykler.
Mountainbiketræning i skoven 18/2 afsluttedes med tøndeslagning fra cykel efterfulgt af varm kakao
og fastelavnsboller
Marts
Vi startede landevejstræningen op den 6/3 2018.
Næstformand og hjælpetræner Pia Sys Michaelsen og træner Troels Haudrum Larsen har taget
trænerkursus henover efteråret 2017 og afslutter i marts 2018.
DCU afholder Distriktstrænings camp i Næsted. Det er et arrangement, der støttes af klubben og VFC
kunne i 2018 stille med 5 ryttere.. Træningslejren starter fredag aften og slutter søndag med et
cykelløb, hvor forældrene bør være dernede ved løbets start kl. 10. Der deltager altid 1-2 ledere fra
klubben ved Distriktstræningscampen, hvor rytterne, udover at træne på cyklen, mødes med ryttere
fra andre klubber og danner langvarige og gavnlige venskaber.
Den 17/3 2018 afholdt vi indledningsløb på flyvestationen med efterfølgende varm kakao og
hjemmebagt kage. Det var stadig minus grader, hvilket muligvis var årsag til, at de eneste deltagere
var trænernes børn Aksel, Ida og Eva.
Den 20/3 2018 afholdt vi VFC’s 1. medaljeløb i 2018 i stedet for almindelig træning.
April
Eva blev nr. 6/6 ved Greves løb, men arrangørerne giver pokal til alle pigerne.
Det anbefales at af DCU, at der gives pokaler til alle deltagende i U11/U11P og U13/U13P, for at gøre
det lidt sjovere at køre løb, når man ellers ligger uden for præmierækkerne. Det er dog ikke alle
klubber, der følger anbefalingen, men det har den ønskede virkning. Efter løbet konstaterede Eva, at
”det gør ikke noget, at man ikke bliver først, man får pokal alligevel!”. Hun var meget stolt. Det var
hendes 2. sæson.
Aksel U13 deltager også og får pokal, medens Ida, der kører i U17P derimod må sande, at kun
podieplaceringer giver præmie.
Indtil midten af april måned cyklede vi i tåget, vådt og trist vejr, men der var ingen brok fra rytterne.
I Ordrups løb ved ”kamelbakkerne” i og omkring Ganløse blev Ida nr. 3 i U17P og vandt penge. Pia Sys
Michaelsen deltog også i DameB og viste klubfarverne.
I Næstved enkeltstart blev Eva nr. 3 i U13P.

Eva deltog i Youth Tour bededagsferien, hvor der køres løb fredag morgen og eftermiddag, lørdag
morgen og eftermiddag og afsluttes med løb søndag morgen. Eva tabte en tand under løbet, så hun
var mere fokuseret på ikke at tabe den, end at køre løb. Desværre blev hun syg, og kørte derfor kun
fredag. Ida og Aksel var optaget af andre arrangementer, hvorfor de ikke deltag i Touren.
Maj
Bestyrelsen søgte og fik bevilliget kr. 25.000 fra DGI og DCU’s foreningspulje til brug for indkøb af 4
nye lånecykler i str. 44 og 47. Alle cykler kom ud at køre med nye medlemmer kort efter vi havde
modtaget dem.
Ida, Eva og Aksel deltog ved Sorøs løb, der var 2. del af Øresundskoppen. Ida blev nr. 2, men kom i
førertrøjen,
I Kristi Himmelfarts ferien afholdtes som vanligt Tour de Himmelfart i Odder med deltagelse af børneog ungeryttere fra hele landet, de Nordiske Lande samt EU. Ida og Eva deltog ved Touren, der bestod
af en prolog og et linjeløb torsdag. Fredag kørtes enkeltstart og et linjeløb og lørdag afsluttedes med
kongeetapen, der ligeledes er et linjeløb.
Dagen efter Tour de Himmelfart kørte Ida ABC løb og vandt i sin klasse.
Ved gadeløbet i Herlev den 27/5 2018 deltog Aksel, Ida, Eva og Pia.
Den 31/5 2018 rykkede vi træningen til Slangerup, hvor vi, som de tidligere år, deltog i Tour de
Slangerup, der er et gademotionsløb til støtte for Børnecancerfonden. Man kører i en time og alle
ryttere kørte alt hvad remmer og tøj kunne holde.
Juni
Som et nyt tiltag, afholdt vi VFC Træningslejr/Klubtur fra den 8. – 10. juni 2018. Vi var indlogeret på
”Udsigten” i Odsherred og havde en fantastisk tur med 7 af vores børn- og ungeryttere.
Den 14/6 2018 afholdt vi VFC’s 2. medaljeløb i 2018 i stedet for almindelig træning.

SM i enkeltstart afholdtes i Nakskov. Eva blev nr. 6/9 og fik en fin pokal. Aksel blev nr. 16 og fik pokal.
Mads Emil Bægø Bjerg blev nr. 24 i U17. Ida blev Sjællandsmester i enkeltstart 2018 i U17P.
Juli
Som endnu et nyt tiltag for at gøre klubaftenerne lidt mere spændende, afholdt vi i juli måned
klubaften med spisning og leg for alle børn på tværs af alder. Der var flot tilslutning og alle børn- og
unge samt deltagende forældre og trænere hyggede sig.
Sidste træningsdag før sommerferien var den 12/7 2018, hvor vi som de seneste år kørte en god tur,
hvor vi kom forbi en isforretning, hvor alle fik en stor isvaffel, førend vi kørte retur til Værløse.

August
Vi holdt sommerferie fra landevejstræningen i tre uger og startede op igen den 7/8 2018.
Midt i august var Ida i Fåborg på pigecamp for de ”store” piger med landstræner Catherine Marsal.
Aksel, Eva og Pia kørte Sorgenfriløbet.
Klubaften i august blev grundet sommerferien rykket til den 20/8 2018. Det var samme dag, Kurt Bork
Christensen blev 75 år, og flere af klubbens medlemmer var til reception på kommunen.
Aksel, Eva og Ida kørte DM for B&U i enkeltstart og linjeløb. Ida bliver nr. 4 ved DM i linjeløb for U17P
og var den eneste, der kom på podiet i denne omgang.
September
Ida, Eva og Pia kørte HFCK – løbet. Ida kørte sig til en 4. plads i U17P, medens Eva kørte sig en til en 7.
plads i U13P.
Ved klubaftenen fejrede vi træner Per Glottrup, der fyldte 60 år i sommerferien. Per har været i
klubben stort set alle dens 40 år og dermed én af veteranerne og æresmedlem.
Banetræningen startede op igen i slutningen af august for masterne, Pia og Frank Engelhardt
Michaelsen. Aksel, Ida og Eva kører på banen og vi har opfordret vores nye medlemmer til at prøve at
køre på banen.
Den 5/9 2018 afholdt DBC medaljeløb med start på inderkredsen i Ballerup Arena. Af VFC rytterne
deltog Eva, Ida, Aksel og Johan Bredmose Hauptmann.
CK Fix afholdt gadeløb ved Rødovre centrum, hvor Eva, Aksel og Ida deltog.
Den 11/9 2018 afholdt vi VFC’s 3. medaljeløb i 2018 i stedet for almindelig træning.
Amager CR afholdt sidste del af Øresundskoppen. Aksel må udgå med defekt, medens Eva kører sig til
en 6. plads.
Den 22/9 2018 afholdt vi vores meget populære partidskørsel sammen med Holte CK, der stiller med
flagposter, ligesom vi fik god hjælp fra flere forældre til vores ryttere. Fra VFC stillede vi op i alt 3 hold:
Aksel og Gustav Storgaard i U13, Eva og Klara fra Roskilde i U13P samt Ida og Laura fra Amager CR i
U17P. Ida og Laura blev Sjællandsmestre i Partidskørsel i U17P.
I CC Hillerøds åbne løb, der er årets sidste løb på Sjælland deltog Eva og Ida.
Oktober
Den sædvanlige klubmesterskabs rute, syntes vi som trænere, var blev for farlig, idet der er etableret
cykelsti på Farumvej, der medfører, at vejen skal krydses to gange på ruten. På denne baggrund var

årets klubmesterskab og afslutningsløb flyttet ud til Kamelbakkerne i og omkring Ganløse, Igen en flot
opbakning til løbene fra ryttere og forældre.
Imellem løbene var der lidt hjemmebag til rytterne, og efter løbet mødtes vi alle i klubhuset for at
spise pølser og kage.
Ida og Eva deltager i tre dage i efterårsferien i BGI Bikecamp.
Ida deltager over weekenden i kraftcentersamling for U17/U17P/U19/U19P i Ballerup Super Arena
med banelandstrænerne.
Mountainbiketræning i skoven starter i slutningen af måneden og denne vinter kører vi hver weekend,
skiftevis lørdag og søndag.
November
Ida og Aksel deltager ved DM i holdsprint på banen i Odense. Aksel og hans hold bliver
Danmarksmestre i U13, medens Ida og hendes hold vinder sølv i U17P. I sprintkonkurrencen bliver Ida
nr. 5/6, mens hun i den indledende runde havde ligget som nr. 3/6
Bagefter – og samtidig – deltager Ida og Eva på pigecamp i Næstved, hvor der er fokus på træning men
måske især på det sociale og på at skabe ven- og fællesskaber mellem pigerne på tværs af klubber og
landsdele.
Ida deltager i DM i sprint for damer, blot fordi man må, når man er 2, års U17P.
Ida deltager på Uno-X talent camp for 2. års U17/U17P samt U19/U19P.
December
På cykelbanen afholdes kombistævner i løbet af sæsonen, hvor Aksel, Ida og Eva deltager aktivt.
Den 3/12 2018 afholdes juleafslutning i klubhuset med uddeling af pokaler og medaljer fra
klubmesterskabet og afslutningsløbet.
Efter orienteringen om årets gang i VFC oplyste Pia Sys Michaelsen, at i forhold til klubaftenen hver 1.
mandag i måneden bliver der gerne skrevet ud om, hvad vi tænker at tale om, når vi mødes, med
henblik på at få så mange som muligt til at deltage.
Vi er heldige at have fire trænere, hvorfor vi ikke har haft anledning til at aflyse træningen blot fordi,
en træner ikke kunne deltage. Træningen fastholdes også selv om det er dårligt vejr, men det kan
være, at træningen ikke bliver så lang, hvis vi ved der er torden på vej. Træningen aflyses kun i
anledning af helligdage og dette meddeles også rytterne samt skrives på vores facebook side.
Efter en kort drøftelse blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Regnskabet for året 2018 fremlægges til godkendelse
I kasserer Kurt Bork Kristensens fravær grundet sygdom, fremlagde revisor Ivan Laurberg det
reviderede regnskab for 2018. Regnskabet for 2018 udviser et overskud stort kr. 35.497,39.
I året 2018 er der blandt givet tilskud til klubtur samt licensrytternes deltagelse ved træningscamps og
mesterskaber. Der er indkøbt fire lånecykler for de bevilligede foreningspuljemidler.
Regnskabet for 2018 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
Forslag 1:
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 11, således:
Nuværende § 11, 1. afsnit:
”Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.”,
Ændres til:
”Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.”
Nuværende § 11, 5. afsnit, in fine:
”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 5
bestyrelsesmedlemmer er til stede.”,
Ændres til:
”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsen er indkaldt med mindst 14 dages varsel og
formanden eller næstformanden samt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.”
Dirigenten motiverede forslaget, der stilles af bestyrelsen for at sikre, at bestyrelsen er
beslutningsdygtig også selvom der måtte frafald af enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Forslaget blev kort drøftet og sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen
Næstformand Pia Sys Michaelsen, Kasserer Kurt Bork Christensen, bestyrelsesmedlemmerne John

Nielsen og Troels Haudrum Larsen samt Revisor Ivan Laurberg og revisorsuppleant Helge Krogh var
alle på valg - alle blev genvalgt, idet Kurt Bork Christensen blot vælges som menigt bestyrelsesmedlem.
Der var ingen, der ønskede at stille op som kasserer, hvorfor næstformand Pia Sys Michaelsen stillede
sig til rådighed. Dirigenten oplyste, at det strider mod vedtægterne, at et bestyrelsesmedlem bestrider
to bestyrelsesposter. Forespurgt meddelte generalforsamlingen sig villig til undtagelsesvist at se bort
fra de vedtægtsbestemte krav. Pia Sys Michaelsen valgtes som kasserer.

Bestyrelsen består herefter af følgende:
Formand Jørn Skov Andersen – 1 år
Næstformand Pia Sys Michaelsen – 2 år
Kurt Bork Christensen – 2 år
Per Glottrup – 1 år
Ove Stryk, - 1 år
Arne Max Pedersen – 1 år
John Nielsen – 2 år
Troels Haudrum Larsen – 2 år
Der er en vakant post som bestyrelsessuppleant.
Revisor Jens Lindblom – 1 år
Revisor Ivan Laurberg – 2 år
Revisorsuppleant Helge Krogh – 2 år
7. Aktiviteter i den kommende sæson
Vi fortsætter med klubaften hver den første mandag i måneden og vil fortsætte med indimellem at
give det et emne og et mål med henblik på at tiltrække flere ryttere og medlemmer i det hele taget.
DCU B&U afdeling planlægger at afholde et pilotløb, hvor rytterne inddeles efter styrker i stedet for
efter alder. Dette for at få flere ryttere til at vælge at tegne licens, så felterne bliver noget større i
løbene.
Vi afholder partidskørsel lørdag den 24/8 2019 ved Lejrvej i KirkeVærløse.
Klubmesterskab og afslutningsløbet bliver i år endnu engang flyttet til anden lokation, da der nu er
opsat lysregulering i Ganløse, således at vi ikke kan afholde løbet uden indhentelse af polititilladelse
og antagelse af TO’er (Trafic Officials). Det forventes, at klubmesterskab og afslutningsløb bliver afholdt
på Flyvestation Værløse på vores ”sædvanlige” enkeltstartsrute. Nærmere om dette efter
sommerferien.

Vintertræningen starter op søndag den 27. oktober 2019. Herefter køres der om søndagen i ulige uger
og om lørdagen i lige uger.
8. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Da der ikke var mere at føre til referat hævede dirigenten generalforsamlingen, idet han takke for god
ro og orden.

Værløse den

/

2019

Som dirigent:
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