Generalforsamling Aarhus Cyklebane 2020
Dagsorden er som følger:
1) Valg af ordstyrer/dirigent.
A. Bestyrelsen foreslår Bjarke Vodder Nielsen, som blev valgt.
B. Generalforsamling korrekt indkaldt?
i. Vedtægter siger 14 dages varsel – Udsendt 13 december (mail, facebook og
hjemmeside)
C. Indkomne forslag, regnskab og bestyrelseskandidater korrekt varslet?
i. Vedtægter siger 5 dages varsel – Udsendt 29 december
2) Valg af referent.
A. Bestyrelsen foreslår Rikke Bjørn Sørensen, som blev valgt.
3) Formandens beretning om året der er gået.
A. Året 2020 har været så præget af den globale Corona pandemi at året næppe vil blive
husket for ret meget andet. Især i foråret satte nedlukningen af samfundet da også sit præg
på aktiviteterne for Aarhus Cyklebane. Først og fremmest kom vi noget senere i gang med
træningen end vi plejer, og da vi endelig kom i gang var vi i en lang periode begrænset til ti
deltagere ad gangen. Derudover måtte vi både aflyse vores forårsklargøringsdag og
sæsonens første stævne.
Da det i lang tid så ud til at vores aktiviteter ville være stærkt begrænsede, besluttede vi i
bestyrelsen at både sponsorer, medlemmer og sæsonkortholdere ville få et ekstra år uden
beregning. Vi ville ikke risikere at nogen sad og afventede deres køb, af frygt for ikke at få
valuta for deres penge. Som et mirakel, blev restriktionerne dog lempet blot få dage før
den udskudte sæsonpremiere, og vi kunne byde op til 500 siddende tilskuere velkommen til
sæsonens stævner. Samtidig betød de mange aflyste landevejsløb, at flere ryttere end
sædvanligt valgte Aarhus Cyklebane til at få løbsfart i benene.
At vi har klaret os godt igennem et år præget af Corona skyldes dog ikke held alene. I Maj
måned havde vi stor succes med vores Corona-cup, hvor bane og landevejs-ryttere kunne
køre forfølgelsesløb på banen, og nå at forlade anlægget inden den næste rytter ankom. På
den måde kunne vi, på en lidt tidskrævende facon, som en af landets eneste
idrætsforeninger, tilbyde konkurrencer allerede i Maj måned. Corona-cuppen kørte fra
10:00 til 13:00 alle fem søndage i Maj. Hertil skal der lyde en stor tak til Michael Berling og
Johnny Franck som både udtænkte og udførte konceptet på fornem vis, med opbakning fra
vores venner i C.K. Aarhus.
På de sportslige plan har det været et rigtig godt år for Aarhus Cyklebane. Vi har haft stor
tilslutning til vores træninger og vores løb. Vi lykkede med at få tildelt flere
danmarksmesterskaber ned der har været kørt i Aarhus i mange år. Vi kunne også nøjes
med en enkelt regnvejrsaflysning, hvilket også er bedre end de gennemsnitlige sæsoner.
Desværre var det aflyste stævne, det udskudte DM i Omnium, var netop blev udskudt for at
TV2 sporten kunne sende live fra begivenheden. En milepæl i udviklingen af Aarhus
Cyklebane. Det var naturligvis ærgerligt, men vidner også om at vores arbejde ikke bliver
overset, og at vi faktisk har et attraktivt produkt at byde ind med.
På træningsfronten har vi oplevet en stor stigning i antallet af ryttere. Især vores B/U
træning har vækstet, ikke mindst takket være Johan Tidemann Langballe, som tiltrådte som
B/U-træner inden sæsonen. Johan fortjener stor ros for sin indsats, og vi skylder ham at
bakke om med support og støtte fremadrettet, så opgaven ikke bliver for uoverkommelig.

Èt af målene for sæsonen var at udbygge vores samarbejde med omkringliggende klubber.
Vi har sået kimen til succes, med ikke mindre end 14 nye samarbejdsklubber, som nu kan
tilbyde deres ryttere reduceret kontingent hos Aarhus Cyklebane. Samarbejdsklubberne
omfatter: C.K. Aarhus, Aarhus MTB, Aalborg Cykle Ring, Cykling Odense, Esbjerg Cykle ring,
Frederikshøj CC, Hammel Cykle Klub, Horsens Amatør Cykleklub, Marselisborg CC.,
MTB7130+, Odder Cykel Klub, Randers Cykle Klub af 1910, Silkeborg IF, Team Odder og TST.
Vi har desværre ikke turdet reklamere så meget for samarbejdet, som vi gerne ville,
grundet forsamlingsforbuddet i 2020. Det bliver et stort fokusområde for bestyrelsen, når
restriktionerne igen lempes.
Det som på sidste års generalforsamling blev omtalt som projekt Folkeparken, er nu
overgået til et officielt kommunalt projekt, under navnet Kongelunden. Via to donationer,
og en kommunal investering, er der nu 750 millioner kroner sat af til at realisere projektet,
som dækker over det nuværende Aarhus Idrætspark, samt store dele af de
omkringliggende grønne områder. Vi deltager i dialogen med Aarhus Kommune, med den
klare forudsætning at vores sport har behov for nye moderne faciliteter i form af en
indendørs cyklebane. Dermed ikke sagt at det er en realitet på nuværende tidspunkt, men
det er vores målsætning med at deltage i arbejdet. Desværre bremses vi en smule af den
igangværende fredningssag, som bliver behandlet hos slots- og kulturstyrelsen, og som
foreløbigt er udskudt af to omgange. Det betyder at der tidligst kommer en afklaring til
sommer. Vi arbejder dog, sammen med Aarhus Kommune, med udgangspunkt i at det
nuværende anlæg ikke fredes.
Samtidig deltager vi løbende i møder med de øvrige idrætsaktører i området (Aarhus 1900
Atletik, Aarhus 1900 Tennis, Aarhus Håndbold, Aarhus United, Jydsk Væddeløbsbane og
AGF, for at forsøge at sikre os at der i Kongelunden, også i fremtiden, vil blive prioriteret
plads og ressourcer til idrætten.
Endeligt vil jeg nævne at bestyrelsen, efter sidste års generalforsamling, konstituerede sig
med en ny kasserer i form af Dan Heegaard Hansen, for at Michael Berling i højere grad kan
fokusere på det sportslige, uden at være overbebyrdet af opgaver. Vi besluttede dog i
samme omgang at vi ville uddelegere det daglige bogholderi, som ofte kræver urimeligt
meget tid hos et bestyrelsesmedlem som i forvejen lægger mange kræfter i foreningen.
Den konstellation med samarbejde mellem Bjarke Vodder Nielsen og Dan Heegaard Hansen
har efter bestyrelses vurdering fungeret optimalt.
Med de ord vil jeg takke bestyrelsen, frivillige hjælpere, ryttere, forældre, sponsorer og
Aarhus Cyklebanes Venner for en, trods omstændighederne, god sæson og give ordet
tilbage til Bjarke.
B. Spørgsmål til formandens beretning?
i. Ingen spørgsmål, beretningen vedtaget.
4) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år.
5) Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år
A. Fremlæggelse af regnskab og budget ved revisor Bjarke Vodder Nielsen.
i. Ingen spørgsmål til regnskab og budget, begge vedtaget.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1-5, én kritisk revisor og én suppleant.
A. Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsen:
i. Johnny Franck (valgt)
ii. Michael Berling (valgt)
iii. Rikke Bjørn Sørensen (valgt)
iv. Dan Heegaard Hansen (valgt)

v. Johannes Ollerup Sall (valgt)
B. Følgende medlemmer stiller op som suppleant:
i. Flemming Dybbøl (valgt)
C. Følgende medlemmer stiller op som revisor:
i. Bjarke Vodder Nielsen (valgt)
7) Indkomne forslag.
D. Der er ingen indkomne forslag
8) Eventuelt
A. Spørgsmål vedrørende intet bogført aktivitetstilskud fra Aarhus Kommune, selvom det
fremgår af vedtægterne at man ønsker at modtaget aktivitetstilskuddet. Det skyldes at
dette punkt netop blev tilført til vedtægterne på sidste års generalforsamling, da det var et
krav fra Aarhus Kommune, for at kunne modtage aktivitetstilskud. Bestyrelsen vil
fremadrettet notere alle aktiviteter og søge om aktivitetstilskud.

