
 

Midtthy Cykel-motions stiftende generalforsamling 

Lørdag den 26. marts 2011 

 

Dagsorden for den stiftende generalforsamling: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Til den stiftende generalforsamling blev det først besluttet at Peder skulle være dirigent 

(der blev klappet) og Christian fik tjansen som referent ved mødet. 

 

2. Præsentation af tankerne bag foreningen 

 

Den største tanke bag foreningen er ”Plads til alle” hvilket betyder, at både unge som 

gamle, kvinder som mænd og motionister som cyklister på alle niveauer er velkomne. 

Dette betyder også at der er plads til både Racere, mountainbikere og citybikere. Motionen 

er det vigtigste og derfor vil der være motions”træning” 2-3 gange i ugen, enten i skov eller 

på landevej. 

 

Der vil om sommeren hovedsagligt blive kørt på landevej og om vinteren i skov. Men der vil 

også blive arrangeret ture i skoven om sommeren. 

 

Indtil videre vil der være træning på følgende tider, med forbehold for ændringer: 

 

  Søndag klokken 9.00 på mountainbike 

  Tirsdag klokken 19.00 på racere 

  Torsdag klokken 19.00 på racere 

 

Om vinteren vil der blive ændrede træningstider pga. den mørke tid og underlaget. Dette 

kommer bestyrelsen tilbage med senere. 

 

En af planerne er for foreningen er at få flest muligt til at cykle og at flest muligt vil med til 

diverse løb i området året rundt. Her har vi specielt i tankerne løb som Mors Rundt, En 

Forårsdag i Thy, Tour de Fur, Stjerneløb i Thisted o. lig. plus Adventure Race til sommer.  

     Løbene vil hovedsagligt blive betalt af de deltagende medlemmer. 

 

Foreningens ambitiøse mål er at få nogle medlemmer med på at cykle til Paris i en 

sommerferie om 2-4 år. 

     Et lidt mere kortsigtet mål, og dermed også en slagt opvarmning til ovenstående, vil 

være en tur over cirka 2 dage, som hedder Hanstholm-København. 

 



 

Det vil være planen, at medlemmer på skift skal have mulighed for at arrangere ture, især 

på mountainbike, men også på racercykler, som kan have varighed fra få timer til et par 

dage. Disse vil specielt blive arrangeret i weekenden, hvor arrangøren vil sørge for eventuel 

transport og/eller forplejning. 

 

3. Godkendelse af vedtægter 

Navnet blev besluttet via afstemning, hvor et klart flertal stemte for navnet: Midtthy Cykel-

motion, forkortet MTC. ”Midtthy” blev valgt bl.a. pga. medlemmernes bopæl, som i dag går 

helt fra Sønderhå i syd til Skjoldborg i nord. ”Cykel-motion” blev valgt for at belyse af 

cyklingen vil være motionsformen og foreningen vil bestå i at dyrke motion. 

Andre vedtægter kan læses i foreningens paragraffer. 

Noter til paragraffer: 

§4 Der vil også være familiekontingent, hvilket vil være en mulighed for en hel 

husstand, hvis man ønsker at være medlem som dette.  

§11 Eventuelt indestående vil gå til en anden cykelklub, med samme formål som 

vores. 

4. Beslutning om kontingent 

 

Kontingent blev besluttet med enighed og blev for enkeltpersoner 200 kr. pr. år. 

Kontingent for husstand med hjemmeboende børn er 300 kr. pr. år. 

     Betaling vil foregå via overførsel til foreningens konto hos Andelskassen. Når 

betalingstidspunktet nærmer sig, vil der blive afsendt e-mail til medlemmer. 

 

Bestyrelsen vedtager lokaler til foreningen, som enten vil blive på Skjoldborg skole eller 

Sundby Thy Idrætsklub. 

 

Der blev til mødet præsenteret cykeltøj (shorts, t-shirt, windbreaker og thermojakke) fra 

cykeltøjseksperten Vangård. Der blev valgt farven Blå, med sort og hvid som klubfarver og 

bestyrelsen vil beslutte leverandør når priser og betingelser er fastlagt. 

 

Også sponsorer blev drøftet til generalforsamlingen. Vi har allerede på hånden cirka 15 

sponsorer, som vil blive kontaktet af bestyrelsen, med henblik på kontrakter. Disse 

sponsorer vil fremgå af klubdragterne, hvorpå disse vil blive syet under produktion. 

Bestyrelsen har beslutter alle disse ting i fællesskab så hurtigt som muligt. 

 



 

Af kontingent blev det desuden besluttet at en del af kontingentet vil gå til eventuelle 

pristilskud til cykeltøj til medlemmer. 

 

5. Valg af bestyrelse 

Inden generalforsamling var der på valg 5 mand, som også blev endelig vedtaget til mødet, 

disse er: Jacob - Skjoldborg, Per - Skjoldborg, Jens – Skjoldborg, Kaj – Sundby og Terkel – 

Sundby. (der blev klappet og var tilfredshed mellem de ”valgte” bestyrelsesmedlemmer). 

Derudover blev valgt to suppleanter, som blev valgt på mødet, disse blev Christian – 

Sundby, som skulle repræsentere ungdommen og Bjarke – Sønderhå, som skulle 

repræsentere ”bønderne”, der ikke kommer fra foreningens kerne. 

6. Valg af revisor 

Der skal ifølge vedtægter fremlægges regnskab hvert år, som skal påtegnes af en eller flere 

revisorer, denne blev valgt og er: Anny Pedersen. 

7. Evt. 

 

Samtlige deltagere på generalforsamlingen var tilfredse og havde ikke yderligere 

kommentarer. 

 

Med forbehold for trykfejl og ændringer, som bestyrelsen har ansvar for. 

 

Desuden finder bestyrelsen selv ud af betegnelser, såsom formand og kasserer m.m. 

 

Skrevet og redigeret af Christian Olesen – Ungdommens ånd og håb - MTC 

 


