
 
Generalforsamling Aarhus Cyklebane 2022 (08.01.2023). 

Dagsorden er som følger:  
1. Valg af ordstyrer/dirigent. 

a. Bestyrelsen foreslår Bjarke Vodder Nielsen. (Valgt) 

2. Generalforsamling korrekt indkaldt? 
a. Vedtægter siger 14 dages varsel 

i. Udsendt 8 december 2022, per e-mail.  
3. Indkomne forslag, regnskab og bestyrelseskandidater korrekt varslet? 

a. Vedtægter siger 5 dages varsel 
i. Udsendt 3 januar 2023, per e-mail 

 
4. Valg af referent 

a. Bestyrelsen foreslår Johannes Ollerup Sall. (Valgt) 
5. Formandens beretning om året der er gået. 

a. 2022 har været et travlt år for vores forening. Bestyrelsesarbejdet har stukket i mange 
forskellige retninger, og der har været både opture og nedture undervejs. 
Vi lagde sæsonen ud med at køre første afdeling af de danske cykelbaners nye Supercup. Et 
nyt alternativ hvis formål det er at skabe mere interesse omkring de hjemlige danske 
baneløb, og give landets næstbedste ryttere (sub-elite) stævner af høj sportslig kvalitet. For 
at gøre det attraktivt for landevejsholdene at sende deres ryttere afsted til løbene, var en 
del af konceptet bundet op på, for danske forhold, store start- og præmiepenge. En regning 
som her i første år blev delt ligeligt imellem de tre baner og DCU. Mere herom i 
gennemgangen af regnskabet. Den sportslige succes var tilstede, dog i begrænset omfang, 
og som Claus Rasmussen fra Odense siger ”Superligaen i fodbold tog jo også lidt tid om at 
komme op i omdrejninger”. 
Sportslig succes havde vi til gengæld masser af, da Niels Fredborgs Æresløb, med UCI-CL2 
klassificering, løb af stablen med over 70 tilmeldte ryttere fra 16 forskellige nationer. Vejret 
var med os, og det blev et fantastisk stævne. Endda med ny banerekord på 200 meter på 
tid. 
Sæsonens øvrige stævner var præget af det der burde være Aarhus Cyklebanes største 
udfordring, ryttermangel. For første gang i mit virke på banen måtte vi aflyse et stævne 
grundet for få tilmeldinger. Den tendens kan vi ikke overleve i længden, og bestyrelsen har 
iværksat en undersøgelse af hvilke parametre der kan få flere ryttere til at deltage i vores 
stævner. Tak til Bjarke Vodder for at lægge meget tid i denne proces. Når det er sagt, så 
afholder vi fortsat flotte stævner, med flot tilskuerengagement og bedre og bedre styr på 
alle elementer, lige fra tidstagning, til lydanlæg og resultatformidling. Jeg nyder det hver 
gang vi har lavet endnu en forbedring, og der er en fast stamme og flittige frivillige som 
fortjener stor tak herfor. 
Vi godt tillade os at være stole over den måde vores lokale ryttere præsterer på banen. Her 
vil jeg specifikt nævne Julie Leths EM bronze i parløb og EM sølv i pointløb. Julie er en 
fantastisk ambassadør for banesporten i Aarhus. Mere herom senere. 
Derudover leverer vi faktisk også talenter uden for banen. Ved sommerens U19 VM i 
banecykling i Israel var holdet bakket op af intet mindre end tre trænere og ledere fra 
Aarhus. Det viser at vi også på det organisatoriske plan er godt kørende. 
 
Med hensyn til vores ugentlige træning, så er det bestyrelsens indtryk at træningen forløb 
tilfredsstillende, med et godt udbytte til de deltagende ryttere, samt godt kammeratskab og 
socialt samvær. Men der er stadig plads til mange flere. Vores lånecykler er toptunede, og vi 
har rigeligt, så vi skal blot have fat i endnu flere ryttere. 



 
Istandsættelse af ryttergården som har været en løbende prioritet for bestyrelsen de 
seneste 5-6 år er efterhånden kommet i mål. Samaritrummet og kontoret er som de to 
sidste rum blevet moderniserede, ligesom alle elinstallationer er blevet skiftede, og alt lys 
kører på sensor. 
Kongelunden har kostet meget tid og mange møder, ligesom arkitekttegninger, kampagnen 
”ny cyklebane ja tak”, og andre aktiviteter som har haft til formål at skabe et fortsat politisk 
pres. 
 
Med de ord vil jeg takke bestyrelsen, frivillige hjælpere, ryttere, forældre, sponsorer og 
Aarhus Cyklebanes Venner for en, god sæson og give ordet tilbage til Bjarke.  

 
b. Spørgsmål til formandens beretning? 

i. Det bliver nævnt at byens medier er for ringe til at skrive om aktiviteterne på 
banen. 

1. Formanden svarer at der også ligger en bestyrelsesopgave i at optimere 
vores eget arbejde med pressen. 

ii. Der bliver spurgt ind til hvem de Aarhusianske ledere som var med U19 landsholdet 
til VM er. 

1. Sportschefen sætter navne på og forklarer lidt om turen. 
6. Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år.  

7. Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år. 

a. Fremlæggelse af regnskab og budget ved revisor Bjarke Vodder Nielsen 
b. Spørgsmål til foreningens regnskab: 

i. Der bliver spurgt ind til muligheden for at få rengøringstilskud. 
1. Bestyrelses kigger nærmere på muligheden 

ii. Der bliver spurgt ind til de praktiske omstændigheder omkring private 
arrangementer. 

1. Revisoren svarer på omkring priser, aflønning m.m. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1-5, én kritisk revisor og én suppleant.  

a. Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsen: 

i. Da der ikke er kampvalg til nogle poster, er der ikke forberedt stemmesedler. 

1. Johnny Franck (Valgt) 

2. Michael Berling (Valgt) 

3. Rikke Bjørn Sørensen (Valgt) 

4. Jesper Solsbæk (Valgt) 
5. Johannes Ollerup Sall (Valgt) 

b. Følgende medlemmer stiller op som suppleant: 
i. i. Flemming Dybbøl (Valgt) 

c. Følgende medlemmer stiller op som revisor: 
i. Bjarke Vodder Nielsen (Valgt) 

9. Indkomne forslag. 
a. Vedtægtsændring §4 og §15 (Vedtaget) 

10. Eventuelt 
a. Gennemgang af status på Projekt Kongelunden 
b. Fremlæggelse af sæsonplan 2023 
c. Overrækkelse af Aarhus Cyklebanes fortjenstnål 

i. Michael Berling og Johnny Franck modtager fortjenstnålen, som anerkendelse af 
mange års indsats for Aarhus Cyklebane. 


