
Dagsorden for Generalforsamling  
lørdag 26/11-2022 kl.12.45 i Snebærhaven Albertslund 

 

1. Valg til bestyrelse, revisorpost og underudvalg. Alle modtager genvalg, MEN* 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (se bilag) 
3.a Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2022. (se bilag)  
3.b Budgetforslag 2023  
– heru. fastsættelse af gebyrer, kontingent, medlemstal og indkøb af kamptøj. 
 forslag: Kontingent: 350 kr. -PJ-Vinter Cup: gratis - Sommer Cup 50 kr.-Tøjpriser 
som i 2022 
4. Julegave fra Grennesminde 
 
a) PJ Vinter Cup 2023 
Forslag: PJ-Vinter Cup planlægger vi at gennemføre næsten som traditionelt 
med 5 etaper: holdløb - linjeløb i 4 grupper – clm – Jagtstart - Ganløse Kro-
etapen den 16/4. 
Løbsdatoer: 29/1(5/2) - 26/2(5/3) - 19/3(26/3) - 26/3 (2/4) - 16/4. 
 
b) Sommer Cup 2023. 
Forslag: Sommer Cup afvikles efter kaffe & kage - frem & tilbage -  konceptet. 
Det betyder mest mulig kaffe, kage, mad og div. drikkevarer. 
Etaperne bliver de kendte med bl.a. Roskilde Fjord Rundt, Salon Nærværs 
Partidskørsel, Odsherreds BjergTur m/ café-stop ved Høve Stræde, Arre Sø 
turen m/ Bentes Café, VentouxMesterskabet samt Tour de Surprise, som i 2022 
med stor succes arrangeredes af Ture. - Desuden foreslås: 4 pointgivende 
officielle motionsløb. 
 
5) Indkomne forslag? 
Har I gode velbegrundede forslag – eller bare forslag, fremsendes de til Ole K. 
pr. mail i god tid før GF. De vil så komme på GF-dagsordenen, som findes på 
hjemmesiden.  
 
6) Eventuelt – hvad vi har glemt – og hvad der ellers er af begavede indlæg 
 
7) Den Vigtigste Dagsorden  
a. Lodtrækning til holddannelsen i PJ Cup 2023. 
Husk på forhånd at tage stilling til din seedning og din status som hold- eller 
individuel rytter. 
 - du kan se din status og seedning på fremsendte bilag. 
b. Uddeling af præmier til vinderne i årets Sommer Cup samt lodtrækning om 
trøstpræmier. 
c) Tøjkøb : Prøve og køb af kamptøj - kan foretages før, efter eller i pauser under 
GF 
  
. 

HUSK at give Ole K besked hvis du ønsker en ændret status i PJ-
Vinter Cup end den du er udstyret med i bilaget 

Den differentierede tilmeldingsprocedure 
TILMELDING til PJ-VINTER CUP  2023 

 


