
 
Referat fra ordinær generalforsamling for året 2017 afholdt i Team Motion den 29. januar 
2018 kl. 19.00 i Esbjerg Cykelmotions lokaler 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til 
    godkendelse. 
4. Forelæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg til bestyrelsen 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
10. Eventuelt 
 
 
Ad.1.  
Bestyrelsen foreslog Kim Stage som dirigent. Der var ikke andre forslag, Kim blev valgt. 
 
Ad 2.  
Bestyrelsens beretning ved formanden: 
 
Tak for ordet. 
 
Jeg har fået fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for Team Motionsåret 2017. 
 
Først og fremmest vil jeg takke alle medlemmer, som har valgt at bakke op om Team Motion. En 
stor del af de penge, foreningen donerer, kommer fra medlemsbetalte kontingenter og betaling til 
turen. 
 
Tak til vores tro væbnere i styregruppen. Jeres indsats er forrygende og jeres attitude er fantastisk 
og jeres indsats er uundværlig. Det er en fornøjelse af være sammen med jer om dette uundværlige 
arbejde. 
 
Og uden vores trofaste sponsorer, ville projektet ikke kunne generere et så flot overskud, som 
tilfældet er. Tak til de socialt ansvarlige sponsorere. Vi håber på fortsat godt samarbejde. 
 
2017-sæsonen blev skudt i gang af 35 km. stille og rolig fællestræning den 3. marts. Og som 
sædvanlig sørgede træningskaptajnerne for varierede ruter og for, at vi løbende kom i bedre og 
bedre form i løbet af forårsmånederne. Tak til kaptajnerne for jeres indsats. Husk at kigge forbi til 
træningerne – bare en gang i mellem. Det er sjovere at køre en stor flot end ganske få. 
 



Og som altid sætter vi sikkerhed højt. Vi kører efter færdselsreglerne og respekterer andre 
trafikkanter. Og heldigvis har vi også i 2017 været forskånet for uheld. Jeg kan ikke komme i tanke 
om nogle voldsomme uheld. Blot et par småstyrt. Det er altså flot. Sikkerhed skal altid være i fokus. 
Derfor forventer jeg at vi alle igen i 2018 husker på, at vi er sårbare som bløde trafikanter og at vi 
skal hjælpe hinanden når vi kører flok.  
 
HUSK:Vi er hinandens øjne. Husk det, giv tegn, sende signaler ned gennem flokken. Det skylder vi 
hinanden. 
 
Bakketræningen i Tørskind blev afviklet den 21. maj, hvor vi skulle træne bjergbenene. Frede have 
som sædvanligt sørget for pølser øl og vand. Tak til Frede for din hjælp med det. 
 
Den 9. juni lød startskuddet til Team Motion turen 2017 – som sædvanlig fra Jyske Bank på Torvet. 
Tak for til Helle og Jyske bank for husly og god forplejning igen. Turen gik mod Horsens. Og vi 
kørte om kap med regnvejret, som i prognoserne så noget truende ud. Jeg vil i den forbindelse sige 
Jørgen Larsen en stor tak for dit store engagement i forhold til at lave kvalitetsruter, som bare gør 
turen fuldendt.  
 
Vi blev indhentet af regnen og alle kom gennemblødte frem mod motellet. Gudskelov have vi ingen 
uheld i forbindelse med det våde vejr. Alle kom sikkert frem. 
 
Lørdag havde vi fint cykelvejr, hvor ruten gik op lang østkysten af Jylland og ind over 
Skanderborgs bakkede og flotte natur.  
 
Søndag gik det så hjem igen. I fornuftigt vejr for en gang skyld på sidstedagen. Ok, der var 
selvfølgelig lidt vind. Men det gik, og så smagte pølserne og øllene jo lidt bedre, da vi ankom til 
Vestfrost. 
 
Tak til de mange kaptajner, som alle har styret slagets gang med kærlig fast hånd. Vi håber på jeres 
store opbakning igen i år. Også en stor tak til alle i serviceteams. Og en stor tak til Esther, Ane og 
Karina for dejlig mad team, som var lige til 5 kokkehuer. 
 
Turen var slut. Men træningen fortsatte frem til starten af oktober. Og efterfølgende har Kim og Jan 
taget initiativ til Mountailbike-ture om søndagen og Kim står for fælles spinningshold om torsdagen 
i Sønderris Hallen. Det er virkelig en super initiativ, som desværre ikke har været brugt nok. 
 
Foreningens formål er som bekendt at indsamle og donere midler til socialt udsatte børn og unge i 
lokalområdet. i 2017 samlede vi 135.000 ind til donation. Det er et flot resultat på trods af, at vi har 
været ramt på antallet af tilmeldinger. Donationsdelen blev igen med stort overblik varetaget af 
donationsudvalget. Udvalget består som bekendt af Hjørdis og Liselotte, som ud over at være trofast 
følgebilschauffører også har påtaget sig rollerne i udvalget. Til begge piger skal lyde en stor tak for 
jeres store indsats. 
 
Julemærkehjemmet Fjordmark (50.000 kr.)  
- gør en forskel for børn med problemer som mobning i skolen, familieproblemer, 
overvægt og mindreværd. 
 



GAME Streetmekka (15.000 kr.) 
- søgte penge for at kunne tilbyde nye aktiviteter for børn fra ressourcesvage familier i 
Kvaglund og Platanvej. 
 
Børns voksenvenner (10.000 kr.) 
- søgte penge til en social tur for børn og deres ”venner”. 
 
Løkkefonden (10.000 kr.) 
- Søgte penge til udvikling af nye tiltag for den fysiske træning på drengeakademiet. 
 
Mønsterbryderne (7.000 kr.) 
- søgte penge til ”unge på kanten” af at ende uden uddannelse – motionstilbud. 
 
Recovery Bulls (5.000 kr.) 
- søgte penge til indkøb af udstyr til medlemmer, som kommer fra udsatte hjem, hvor der 
ikke er råd til udstyr. 
 
Ventilen (5.000 kr.) 
- søgte midler til en weekend for ensomme unge mennesker, som mangler selvværd og 
venskaber. 
 
Hjerneskadeforeningen (5.000 kr.) 
- søgte midler til en læring og social weekend for familier med hjemmeboende børn, 
hvor en forælder er ramt af en hjerneskade. 
 
Esbjerg Ishockey U9 hold (8.000 kr.) 
- søgte midler til udstyr så medlemmer fra udsatte familier kan føle sig som en del af 
fællesskabet. 
 
Karatefamilien (15.000 kr) 
- søgte penge til en tur med Fulton i 2018 for unge mennesker, som er på vej ud af deres 
misbrug. 
 
Den lokale Skleroseforening (5.000 kr) 
- søgte penge til arrangement for børn af skleroseramte. 
 
En betydelig del af foreningens indtægter kommer fra sponsorer. Derfor skal vi igen i år arbejde 
benhårdt for at finde sponsorer, som er med til at gøre en forskal. Kender du en der kunne være 
interesseret i eller har du selv mulighed for at sponsorere, er vi meget taknemmelig for at høre 
nærmere. 
 
 



Arbejdet med indsamling af sponsorater er forankret i et af de teams, hvis har sat i i søen. Vi håber 
virkelig, vi kan finde opbakning fra nye sponsorer. 
 
Ligeledes mangler vi ofte en hjælpende hånd i styregruppen. Har du tid og lyst til at give en 
hjælpende hånd i styregruppe, så lad os høre. 
 
Husk at får tilmeldt jer turen i år. Vi kører fra 31. august til 2. september. 
 
Med disse ord, vil jeg sige tak til alle for jeres deltagelse og godt cykelår. 
 
 
Der var ingen kommentarer. Beretningen blev vedtaget. 
 
 
Ad. 3 
Kasserer Kirstine Bonde Sørensen fremlagte regnskabet. Der var ingen bemærkninger og 
regnskabet blev vedtaget. 
 
 
Ad. 4 
Frede redegjorde for foreningens planer for det kommende år. I hovedtræk vil foreningens 
aktiviteter ligne 2017. Det vil dog hele tiden blive justeret på koncepterne, så løbende sker 
forbedringer. vi planlægger at organisere deltagelsen i flere løb, bakketræning. Frede arbejder på en 
sæsonplan. 
 
Der var ingen bemærkninger til dette. 
 
Ad. 5 
 
Bestyrelsen foreslår at fastholde medlemskontingentet på kr. 200,-. Betaling for deltagelse på turen 
fastholdes på kr. 2.200,- 
 
Der var ingen bemærkninger. 
 
 
Ad. 6 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
 
Ad. 7 
 
Flemming, Lone, Jan og Frede er på valg. Alle modtog genvalg. 
Kirstine, Kim og Karsten er på valg ved næste generalforsamling. 
 
 
Ad. 8 
 



Bestyrelsen foreslog Johnny Antonsen som bestyrelsessuppleant. Johnny blev valgt. 
 
 
Ad. 9  
 
Gitte er på valg som revisor. Gitte ønsker genvalg. Og Gitte blev valgt. 
 
 
Ad. 10 
 
Under evt. blev tankerne om ruten for 2018 præsenteret af Jørgen Larsen. Ellers ingen 
bemærkninger. 


