
Generalforsamling Aarhus Cyklebane 2021 

Dagsorden er som følger: 

1. Valg af ordstyrer/dirigent. 
a) Bestyrelsen foreslår: Bjarke Vodder Nielsen. 
b) Generalforsamling korrekt indkaldt. Vedtægter siger 14 dages varsel – Udsendt 17. november 2021 

(mail, facebook og hjemmeside).  
c) Indkomne forslag, regnskab og bestyrelseskandidater korrekt varslet. Vedtægter siger 5 dages 

varsel – Udsendt 29 december 
2. Valg af referent. 

a) Bestyrelsen foreslår: Michael Berling. 
3. Formandens beretning om året der er gået ved Michael Berling: 

Året 2021, blev år 2 hvor corona pandemien hærgerede over landet, og på ny havde betydning for 
Aarhus Cyklebane. 
Men vi starter et helt andet sted med beretningen for 2021. I 2020 havde det særlige bygningssyn 
under slots- og kulturstyrelsen indstillet Aarhus Cyklebane, herunder banelegemet og 
tribunebygningen, til fredning. Efter en lang proces, med gentagende udskydelser og forlængelser af 
frister, faldt der d. 22. juli 2021 endeligt en afgørelse. Slots- og kulturstyrelsen valgte ikke at frede 
Aarhus Cyklebane. Styrelsen valgte i overvejende grad at lytte til de argumenter som vi fra foreningen 
Aarhus Cyklebane havde fremført. 

 
En af vores vigtigste opgaver, er hele tiden at forbedre rammerne for banecykling i Aarhus. Et arbejde 
der forhåbentlig vil udmønte sig i tidssvarende indendørs arena. Derfor var vores frygt også, at en 
fredning ville udelukke mulighed for en indendørs cyklebane i Aarhus på sigt. 
Her ligger der stadig et stort stykke arbejde foran os, men med afgørelsen på fredningssagen og 
genoptagelsen af arbejdet i Kongelundsprojektet. 

 
Et projekt med to parallelle spor, der i første omgang skal opføre et nyt fodboldstadion i Aarhus, men 
også genplacere nogle af de berørte idrætsfaciliteter; atletik, tennis, Team-Danmark faciliteterne og 
sportshus. I forbindelse med spor 2, arbejder vi ihærdigt på, i første omgang at få skabt rammerne for 
at indtænkte en facilitet der kan ramme en indendørs cyklebane, og dermed fremtidssikre 
banecyklingen i Aarhus. 

 
Desuden mødes vi forsat løbene med vores naboer, de øvrige idrætsaktører i området (Aarhus 1900 
Atletik, Aarhus 1900 Tennis, Aarhus Håndbold, Aarhus United, Jydsk Væddeløbsbane og AGF Fodbold 
amatørafdeling), for at sikre en samlet stemme fra sportens aktører i Kongelundsprojektet.  
 
Tilbage til den sportslige del af beretningen. 

 
Selv med corona restriktioner, kunne vi starte træningen som planlagt i april og heldigvis kunne vi også 
gennemføre hele sæsonen mere eller mindre problemfrit. Vi måtte dog afvikle sæsonpræmieren d. 28. 
maj med en begrænsning på 100 tilskuere, men herefter kunne den resterende del af sæsonen 
gennemføres uden forsamlingsloft. 
I juli måned gennemførte vi DM for Børn og unge i sprint og parløb, mens elitens sprint mesterskaber 
afsluttede sæsonen i august. En sæson der i øvrigt for første gang i flere år kunne gennemføres uden én 
eneste regnvejrsaflysning. 

 



Igen i 2021 oplevede vi fremgang til vores børnetræning. I forlængelse af succes fra 2020, har vi 
igen i 2021 haft 2 ugentlige træningsdage under ledelse af børnetræner Johan Tidemann Langballe. 
Johans store engagement har haft stor betydning for den store fremgang vi har haft på børne siden, 
og derfor var det med stor stolthed at vi i 2021 kunne overvære at Johan vandt Idrætssamvirket 
Aarhus pris’ som årets idrætsleder. Der skal herfra lyder endnu et stort og velfortjent tillykke til 
Johan med hæderen, men også en stor tak for indsatsen igen i 2021.  
Et andet ben i fremgangen på B&U siden, er vores store bagland af samarbejdsklubber. En stor del 
af vores mange børn og unge kommer nemlig fra omegnsklubberne. I 2020 nåede vi helt op på 14 
samarbejdsklubber, og målet for 2022 er fortsat at udvide kredsen af klubber der engagerer sig i 
banecykling. 
 
Desværre kæmper vi også på Aarhus Cyklebane, med en kedelig tendens i idrættens og herunder 
cykelsporten, vigende medlemstal. Særligt banesporten har været hårdt ramt under corona 
pandamien, og er det fortsat. Baner i Ballerup og Odense har i lange perioder har været lukket ned, 
og er det igen som vi samlet her på Aarhus Cyklebane. Det har betydet at de to baner har mistet 
aktive, aktive vi gerne skulle have set konkurrerer på Aarhus Cyklebane 2021. Dette sammenholdt 
med, at de mange landevejsryttere, som vi ”lever” af på (sommerbanen) Aarhus Cyklebane, efter 
corona nedlukningen alle har haft ekstra fokus på den genåbnede landevejskalender. Dette er 
kæmpe arbejdsområde, som vi har stor fokus på for den kommende sæson, her post-corona at få 
flere senior ryttere i alle aldre og niveauer, til at køre på Aarhus Cyklebane. 
 
Som afslutning på den sportslige del, blev 2021 året hvor et medlem af Aarhus Cyklebane atter 
vandt en OL-medalje. Julie Leth vandt på cyklebanen i Tokyo en fornem sølvmedalje i parløbet med 
makkeren Amalie Didriksen. Kort efter OL, vandt de to også sølv med europamesterskaberne. Et 
kæmpe resultat som vi alle er utrolig stolte over på Julies vegne, og som på behørigvis blev fejret på 
Jysk Væddeløbsbane efter sæsonen.  
 
Med de ord, vil jeg takke bestyrelsen, de frivillige hjælpere, rytterne, forældre, sponsorer, Aarhus 
Cyklebanes Venner og ikke mindst Dan Heegaard Hansen, der efter års trotjeneste i bestyrelsen 
træder tilbage, for en god sæson og give ordet tilbage til Bjarke. 
 
Ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning. 
 
Beretning blev enstemmigt vedtaget. 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år, ved Bjarke Vodder Nielsen. 
a) Kommentar Johnny Franck: større salg af sæsonkort i 2020-21, har givet mindre entréindtægt i 

2021, og stor ros til Bjarke for sit arbejde som regnskabsansvarlig herunder de løbende 
opdateringer på regnskab og økonomi. 

b) Ingen yderligere kommentarer til regnskabet.  
5. Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år Fremlæggelse af regnskab og budget ved 

revisor Bjarke Vodder Nielsen. 
a) Ingen kommentarer til budgettet. 
b) Regnskabet og budgettet enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1-5, én kritisk revisor og én suppleant. 
a) Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsen: Johnny Franck, Michael Berling, Rikke Bjørn 

Sørensen, Jesper Solsbæk, Johannes Ollerup Sall. 
i) De fem er hermed valgt. 

b) Følgende medlemmer stiller op som suppleant: Flemming Dybbøl. 
i) Flemming er hermed valgt. 

c) Følgende medlemmer stiller op som revisor: Bjarke Vodder Nielsen 



i) Bjarke er hermed valgt. 
7. Indkomne forslag. 

a) Der er ingen indkomne forslag 
8. Eventuelt 

a) Spørgsmål fra Johnny Franck til hvor langt arbejdet er nået med sæsonplanlægningen. Michael 
Berling kunne oplyse at sæsonplanen netop var kommet på plads og oplyse de 7 løbsdage, der 
allerede er at finde på Sportstiming.  


