
Basis-materiale til e-mail Generalforsamling: 
 
Dagsorden mv. for GF - lørdag 21/11- 2020 og en uges tid frem  
 
1. Valg til bestyrelsen – Alle medlemmer af bestyrelsen søger genvalg: 
Formand: Ole K - næstformand: Kim – Kasserer: Otto - It-chef: Henrik – velfærdschef: Ole C. 
Efterlysning: Hans stopper som revisor. HVEM vil TRÆDE TIL? 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (se bilag) 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019. (se bilag) 
4. Budgetforslag 2020 - herunder fastsættelse af gebyrer og kontingent. (se bilag) 
- Kontingent: 350 kr. – PJ-Cup 2021: 0 kr. – Sommer Cup: 50 kr. 
- gennemgang af aktiviteter i sæson 2021 
5 Tøj kan købes hos Otto. Priser kan ses i fremsendte budgetforslag. Eller på hjemmesiden. 
 
Forslag/ oplæg 
30-års Jubilæum aflyses. Måske kan en 31- eller 32-års fødselsdag afholdes senere. 
Træning søn- tirs- og torsdage kl. 9.30 fortsætter. Spinning-event  afholdes ikke. 
Sommer Cup 2021 vil blive afholdt, som den plejer, dog med øget antal kaffebar-indslag. 
 
PJ-Cup 2021 vil blive forsøgt at gennemført - dog i mindre format end normalt. 
Ingen morgenkaffe og ingen Ganløse Kro. 
Der bliver højst 4, måske kun 3 etaper – med start sidst i februar eller først i marts. 
Til gengæld bliver der en lille julegave i forbindelse med PJ-Cup 2021. 
Mange betalte fuld pris for deltagelse i PJ-Cup 2020, uden at få fuld valuta for pengene. 
Derfor bliver prisen for deltagelse sat ned til NUL kroner.  
NØDVENDIG TILMELDING: se Herunder alt om Den koordinerede Tilmelding. 
 
Den Vigtigste. Hold til PJ-Cup 2021 og Præmier til vinderne af Sommer Cup 2020: 
1. Lodtrækning til holddannelsen i PJ Cup 2021 udføres af vores velfærdschef og formanden. 
2. Præmietagerne i Sommer Cup 2020 kan efter aftale afhente deres præmier hos Ole K fra 1/12 – 20/12. 
 
TILMELDING til PJ-VINTER CUP  2021: den differentierede tilmeldingsprocedure 
ALLEREDE TILMELDTE: 
- som fuldt deltagende på et HOLD: 
A-klassen: Henrik- Jesper- Thomas- Rene- Endre- Tonni- Ture- Lars- Tino 
B-klassen: Michael- Otto- Jens C- Erik N1- Mette- Erik K- Ole K- Erik N2- Erik S- Jan R- Finn 
C/C2-klassen: Hans- Kim J- Niels / Aage. 
- som individuelle deltagere: Jens F (A) 
 
Ovennævnte ryttere skal melde fra - inden generalforsamlingen, hvis de ikke ønsker at deltage eller 
hvis de ønsker at deltage med en anden status end den, som er anført i tilmeldingsoversigten. 
______________________________________________________________________________ 
 
Alle andre regnes som IKKE TILMELDTE og skal melde til, hvis de ønsker at deltage som enten 
hold-ryttere eller individuelle ryttere. 
Det drejer sig om:  Tino-Erik T- Jan S- Bo- Frede- Jørgen- Korna- Søren S- Kim C- Per- Hakon 
DET ER VIGTIGT I GIVER BESKED OM ØNSKER TIL ÆNDRINGER I OVENSTÅENDE. 
SNAREST MULIGT . FX NU! 
 
OBS! OBS! 
Det kan være, at jeg - for at få holddannelseskabalen til at gå op – bliver nødt til at lade enkelte 
ryttere skifte klasse – eller skifte fra holdrytter til individuel rytter eller vice versa. 
 

Ole K, løbsledelse. 
 


