
 
Referat fra ordinær generalforsamling 2021 afholdt i Team Motion den 25. maj 2021 kl. 19.00 
på Blåbjerggaardskolen i Esbjerg 
 
 
 
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 2020. 
 
Og lad mig indrømme, at det år tog en drejning, vi næppe i vores vildeste fantasi havde set komme. 
Og vi håber ikke, vi nogen sinde vil komme i en lignende situation med en mere eller mindre 
aflysning af foreningen samlede aktiviteter. 
 
Først og fremmest vil jeg igen i år 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 
vi har i 2020 modtaget indbetaling fra 38 medlemmer. Husk på, at mange medlemskaber bliver 
indbetalt af deltagere på turen. Derfor det beskedne tal. Men mange tak til alle jer, som har betalt 
medlemsskabet. 
 
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. 
 
Efter en fin MTB og spinningsæson, måtte vi den 12. marts melde, at spinnings stoppede og 
umiddelbart efter det, at Racersæson er udsat på ubestemt tid. Coronaen havde fået fat i landet og 
vores længsel efter at komme på raceren sammen med de andre i foreningen. 



Tak de ivrige vinterkaptajner, som vist vej rundt i pløre, sand, jord og mudder i både lys og mørke. I 
er alletider! Og også tak til Gitte, Susanne og Jens Murer, som fik en del af foreningens medlemme 
til at svede i spinninglokalet. 
 
25. april måtte vi desværre meddele, at vi ikke kunne gennemføre foreningen flagskib – den altid 
hyggelige 3-dags tur, som var planlagt til Sønderborg.  
 
I løbet at maj kunne vi gradvis tage hul få fællestræningerne igen – i grupper af 10. Senere under 
mere normale omstændigheder. Tak for til Kim og Lars for at tage det store læs hen over sommeren. 
 
Sæsonen ebbede ud i september hvorefter vi åbnede op for Team Motions eget spinningshold, som 
dog ikke havde helt den opbakning, vi havde håbet på. Mellem 4 og 7 deltager typisk på en træning 
er lige i underkanten. 
 
Der skal også lyde en stor tak til de medlemmer som har hjulpet med diverse sociale indslag som 
f.eks. streetfood-turen og hygge i Lone sommerhus. Det er dejligt, at vi kan ses i løst tøj ind i 
mellem. 
 
 
Foreningens formål er som bekendt at indsamle og donere midler til socialt udsatte børn og unge i 
lokalområdet. På grund af afælysningerne havde vi desværre ingen betydelig indtægter og har 
derfor ikke kunne aktivere donationsudvalget. Det er utroligt ærgerlig, da Coronaen utvivlsomt har 
skabt endnu større behov for en kærlig hånd til de udsatte børn og unge. 
 
 
Husk at tilmelde jer til Sønderborgturen 
Turen 2021 bliver fra fredag den 20. til søndag den 22. august 202. Turen går til Sønderborg, hvor vi 
skal bo på Hotel Sønderborg Strand. 
 
Med disse ord, vil jeg sige tak til alle for jeres deltagelse her i aften og godt cykelår – fri af 
coronaens skygge – forhåbentligt. 
 
 
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 
Formanden redegjorde for foreningens planer for det kommende år. I hovedtræk vil foreningens 
aktiviteter ligne 2020. Det vil dog hele tiden blive justeret på koncepterne, så løbende sker 
forbedringer. vi planlægger at organisere en aktivitetsdag og bakketræning. Men det vigtigste er at 
få genplanlagt turen til Sønderborg. 
 
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 er ikke indkommet forslag. 
 
Ad. 7 
 
Kirstine, Kim, Lars og Karsten er på valg. Kirstine, Kim og Lars ønsker genvalg. 
 
Lone, Frede og Flemming er på valg til næste generalforsamling 
 
Vibeke Stage blev forslået til nyt bestyrelsesmedlem og blev valgt. 
 
Ad. 8 
 
Jan Thomsen er bestyrelsessuppleant. Jan ønsker. Jan blev valgt 
 
 
Ad. 9  
 
Gitte er på valg som revisor. Gitte ønsker genvalg. Og Gitte blev valgt. 



 
 
Ad. 10 
 
Følgende blev foreslået fra salen i forhold til at få flere deltagere: 
 

• Karsten fortalte om det Faglige Hus initiativ, som forfølges til september 
• Jan foreslog, at vi kunne lægge turen ud på ”Det sker i Esbjerg” eller andre tilsvarende 

facebook sider 
• Susanne foreslog at tage fat i nogle konkrete firmahold. Hun sender kontaktpersoner. 

 
 
 


