Referat generalforsamling TCM-Toftlund, fredag den 22. februar 2019
1. Monica Jensen og Rita Groot Wassink blev valgt.
2. Niels Axelsen blev valgt som dirigent.
3. Anne Grete Axelsen blev valgt som referent.
4. Formandens beretning blev godkendt.
a. Formandsberetning til TCM generalforsamlingen 22. februar 2019
Kære medlemmer. Nu er det så femte gang jeg står her foran jer. Og hvor må jeg altså bare sige hvor dejligt det er, at så
mange dukker op denne aften. I 2018 var vi 76 medlemmer i klubben, og over halvdelen vælger at møde op her. Det
synes jeg siger lidt om hvordan stemningen er i klubben. Selvom cykelsporten af nogen anses som værende en egoist
sport. Man cykler for sig selv. Så er det altså noget helt andet her i Toftlund Cykel Motion. At der dukker mange op til en
generalforsamling er en ting. Men når vi kigger på klubaftenerne, så er det altså også lidt vildt hvor mange vi er der
dukker op. En stor del er naturligvis sammenhold, men en anden stor faktor er den spredning vi har, og at der er et tilbud
til alle. Både mødeprocenten og at der er 4 hold er altså noget der kigges på i andre klubber. Og vi kan jo se, at der
kommer medlemmer længere og længere fra. Der sidder jo to lysende eksempler her i flokken fra Skærbæk.
Når jeg kigger på min beretning fra 2017, så kan jeg se at 2018 har været det stik modsatte, sådan rent vejrmæssigt. Vi
kan i det forgangne år bestemt ikke klage over manglende solskinstimer. Og vejret var da sikkert også en faktor der fik
mange afsted på klubaftenerne. Jeg har jo ingen statistik, men jeg synes da bestemt der var mange de få gange hvor jeg
dukkede op.
Mht. tilskudsløb så er deltager antallet gået lidt op igen. Vi har ihvertfald brugt lidt flere penge på det ifht. 2017. Det er
stadig ikke et overvældende antal medlemmer der deltager, ca. 42 gange er der betalt tilskud, og der er sikkert en del
gengangere. I skal vide at tilbuddet er der for at blive brugt, og jeg er også sikker på at der giver lidt til sammenholdet i
klubben. Nogen gange kræver det lige at et medlem hanker op i nogle af de andre og så ruller bolden.
Vi fortsatte i 2018 med samme koncept omkring hold 4. Der var altid tilknyttet en kaptajn på hver træningsaften. Dog må
jeg sige, at tilbuddet sjældent bruges. Vi i bestyrelsen synes jo at det er enormt vigtigt at have netop dette tilbud, så der
er plads til alle. Både for dem der ikke cykler så ofte, eller ikke ønsker at cykle hurtigt, men også hvis der skulle komme et
nyt medlem der skal have et sted at starte. Jeg håber at de der kører på hold 4 niveau ikke føler de er til last for nogen og
derfor bliver væk, for det er jo ikke meningen med det. Så vi kommer altså til at fortsætte med konceptet i 2019.
Noget jeg synes er super godt er når menige medlemmer arrangerer noget eller laver fællesture. Det kan være det helt
store arrangement som f.eks. uge 28 turen. Det kan være lidt mindre målestok som f.eks. et MTB orienteringsløb. Eller
blot en spontan tur der lægges op på facebook. Tak til alle jer der har lyst til at bruge tid og kræfter på at arrangere noget.
Også i 2018 forsøgte vi os med den lidt nedskalerede version af en weekendtur. Dvs. Cykling i nærområdet, spisning her i
spejderhuset, og overnatning i egen seng. Denne gang var planen jo at komme lidt længere væk og cykle på Fyn, men lige
den weekend var ikke som de fleste i 2018. Det stod ned i stænger. Men vi fik da cyklet lidt og ikke mindst hygget.
Noget vi efterhånden kæmper lidt med er deltager antallet til vort eget Brundtlandløb. Der var desværre alt for lidt der
kom. Vi ramte jo også lige ind i Pinsen. Så det kan jo være en årsag til de få deltagere. Det er desværre sådan at det er
meget svært at flytte løbet, da der findes så mange andre løb rundt omkring. Og i år rammer vi jo også ind i en weekend
med helligdag, nemlig St. Bededag. Jeg synes at vi gør hvad vi kan ifht. At opretholde en god standard. Både med
tidstagning, følgebiler osv. Men vi kan se at flere andre mindre løb desværre ikke findes mere. Jeg håber desværre ikke
det fortsætter, men måske folk hellere vil deltage i de helt store arrangementer. Måske det er trenden.
Nå, men I er jo sultne så jeg må hellere få gjort en ende på min tale.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke vore sponsorer. Tak til Combino Spedition, Styrbæk Entreprenør, Jensens Farver,
Novoferm, Sanne Sko Sanne Tøj, Trio Autocenter, JL Skilte, Tøjeksperten, Blue-Tech og Top-Glas. Husk og støt dem når I
handler lokalt.

Her til slut vil jeg også lige takke min bestyrelse og suppleanter for indsatsen og et godt stykke arbejde. Vi får holdt nogle
gode konstruktive møder med en god mødekultur. Tak for det.
Og så vil jeg også give et stort tak til en person der ikke er her i aften. Og det er Jens, der efter omkring 20 år træder ud af
bestyrelsen. Han har været med helt fra starten, og har bestemt gjort en forskel og været med til at forme klubben. Så
kæmpe tak for det. Vi må alle sende en venlig tanke til ham nede i de varme lande.
Så er det bare tilbage at takke jer alle for fremmødet og så ses vi bare derude på veje og skovstier.

5. Regnskab for 2018 og budget for 2019 blev godkendt.
6. Der var indkommet følgende forslag fra Karl Henning Clausen: ”Generalforsamlingen vælger et
medlem til at repræsentere TCM i det kommende Udviklingsråd i Toftlund, der formentligt afløser
det nuværende borgerråd. Stiftelse af Udviklingsrådet vil ske hen over sommeren 2019 og vil bl.a.
ske ved, at repræsentanter fra foreninger i Toftlund kommer ind i Udviklingsrådet. Vi skal være
med, hvor der træffes beslutninger og for at varetage TCM’s interesser”.
Beslutningen blev, at Palle Melchart deltager i det første møde. Herefter aftaler Palle Melchart og
Karl Henning Clausen nærmere.
7. Bestyrelsens forslag blev godkendt.
8. Niels Ole Baecher og Jacob Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Niels Prinds blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem.
9. Henrik Jakob og Niels Chr. Petersen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
10. Helle Gaarde Thomsen blev valgt som revisor.
11. Eventuelt
Kaptajnmøde den 28. marts
Turen til Harzen foregår fra den 30. maj til den 2. juni 2019. Det er muligt at cykle på racer og på
MTB. MTB-turene er guidede. Cykler man på racer er prisen 2.199 kr. og cykler man på MTB er
prisen 2.499 kr. Klubben giver tilskud på 400 kr. til hver deltager. Tilmelding på Sportstiming.

