
Medlemsmøde TCM 23/01-2018 klokken 19.00 

Fremmødte:  19 
Bestyrelse:  6 

Medlemsmøde begyndte klokken 19.10  

Agenda: 

Medlemsmødet afholdes i henhold til TUNE IF’s vedtægter 

 Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Sven Møller Jensen – Enstemmigt valgt. 
Sven forklarede kort hvorfor medlemsmøde og ikke generalforsamling. Vi 
følger TUNE IF’s vedtægter. Det blev konstateret at medlemsmødet var lovligt 
indkaldt ved udsendelse af nyhedsbrev tilbage i november 2016.  

 Beretning for året der gik – Søren Sewohl – Se nedenfor. 
Spørgsmål/konstatering fra Henrik Larsen: Vi skal bare blive ved med at lave 
arrangementer. Det er svært at få folk med. men bliv ved. 
Michael Nilsson: Hvorfor gik vi ud af Tune Trim. Søren svarede med 
bevæggrunde for hvorfor det er sket.  Gert spurgte hvor vi så var nu. Søren 
svarede at vi var et udvalg direkte under Tune IF hovedforening. Der blev 
snakket frem og tilbage omkring forskellen på en afdeling og et udvalg.  
Beretningen blev godkendt uden anmærkninger. 

 Gennemgang af regnskab / budget – Martin Hansen Martin gennemgik 
regnskabet, Der er pr 31/12 en kassebeholdning på 9.400 samt et tøjlager for 
3.700. Desuden blev der redegjort for budget for 2018, hvor vi igen regner 
med 60 medlemmer. 
Pernille spurgte til tilskud til arrangementer. Det kigger vi på fra gang til gang.  

 Valg til bestyrelse 
o Søren Sewohl på valg – Genopstiller -  som menigt medlem - Genvalgt 
o Sven Møller Jensen – Genopstiller  - genvalgt 
o Hugo Pedersen – Genopstiller ikke 
o Martin Hansen – Ikke på valg 
o Peter Dam-Johansen – Genopstiller - Genvalgt 
o Henrik Gregers Jørgensen – Genopstiller – er på valg som ny formand – 

Genvalgt.  
Michael Nilsson spurgte indtil hvad det kræver at sidde i bestyrelsen. 
Michael tænker over om det kunne være interessant. 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv. – Udfærdigt. Vi lobbyer hen ad vejen.  
 Indkomne forslag – Ingen forslag modtaget  
 Evt. 

Pernille snakkede om DGI cuppen. Der kunne evt være enkelte løb i gruppe 4 



og gruppe 5. Jörg kører gruppe 4. Vi sender noget ud i nyhedsbrev. Pernille vil 
gerne være tovholder. 
Henrik Larsen: Kunne vi lave et arrangement når sommersæsonen er slut. 
Opfordringen er givet videre til bestyrelsen. Michael Nilsson, spurgte ind til 
hvilken facebookgruppe vi bruger. 
 
Generalforsamlingen afsluttet: 19:50 

/Bestyrelsen 

Formandens beretning: 

Tune CM blev i starten af 2017 udskilt fra Tune IF TRIM, og er nu e særskilt udvalg direkte under 
Tune IF. Baggrunden for at blive selvstændig skyldes et ønske om at kunne agere en hurtigere når vi 
gerne ville nogle ting uden at det skulle forbi TRIM’s bestyrelse. Heldigvis mødte vi stor forståelse 
hos TRIM for dette. En stor tak skal her lyde til specielt Fritz Jüngling for velvillighed og assistance i 
den forbindelse. Vi budgetterede med 60 medlemmer og nåede 68, så det var dejligt. Vi har holdt 
forskellige aktiviteter i løbet af foråret 2017. Her kan nævnes Cykelaften med Capitani Bike, 
Foredrag med Peter Burchardt vedr Cykelnerven, samt DGI kurset god stil på landevejen. Alle 
arrangementer der var velbesøgt (cirka 30 medlemmer pr gang), som alle blev afholdt i klubhuset 
med en kop kaffe og et stykke kage. Inden udesæsonen blev skudt i gang, havde vi også et turleder 
kursus. I løbet af sommeren har vi haft vores Mødepointkonkurrence, samt vores enkeltstart og 
stjerneløb. Det har været lidt sparsomt med fremmødte til disse arrangementer, på trods af vi har 
indført et handicapsystem, så alle skulle kunne deltage. Vi bliver ved, og håber at flere vil køre med 
til dette næste år. Vi har desuden haft ture til Hallandsåsen, den traditionelle Kongsøre samt turen 
”de 4 færger” arrangeret af Pernille Bangsgaard. Der har været en ok tilslutning til turene, men 
specielt til Hallandsåsen var vi ikke mange. Igen opfordres medlemmerne til at deltage.  Vi har 
forsøgt med 1 times tekniktræning om torsdagen. Vi kigger på om det skal fortsætte. Vi har også 
været så heldige at komme i betragtning til en udlodning fra Aksel Madsens mindefond. Vi har for 
det kunnet købe diverse værktøj mm til klublokalet, så man altid kan få pumpet, smurt sin cykel 
etc. Vi er meget glade for at vi kom i betragtning her til.  
Vi har desværre ikke været forskånet for en række styrt. Det håber vi at kunne undgå i den sæson 
der kommer. Heldigvis ser det ikke ud til at det er fordi vi har kørt uforsvarligt på nogen måde. Vi vil 
dog gøre hvad vi kan for at minimere dette.  
Jeg vil også gerne takke turlederne for deres store arbejde med at arrangere vores tirsdagsture. 
Uden jer ville det være svært. I efteråret 2017 har vi startet MTB op. Det har været en hård start, 
men vi bliver ved, og justerer lidt. Vi har desuden haft foredrag med Jesper Bodskov ”Seven days in 
heaven”, hvor Jesper fortalte om MTB i Canada. Ikke svært at se hvorfor MTB har Jespers store 
passion. Et levende foredrag der var godt besøgt. 
Endelig har vi startet TCM vintercup op, som Sven er Primus motor på. Det består af et linieløb, en 
bjergetape og et holdløb. Alt foregår i CBLs spinningslokale. Første afdeling (linieløbet) er kørt. Det 
var en stor succes. Bagefter mødtes vi i klubhuset til en lille bid brød. 
Vi har i 2017 udsendt 9 Nyhedsbreve, og det vil være i det leje at vi vil forsøge at holde det.   


