Referat fra NBC generalforsamling 2008-02-08
Generalforsamlingen afholdes jf. gældende vedtægter.
Referent: Kurt Berg Larsen
Generalforsamlingen afholdes fredag den 8. februar 2008 kl. 1900 i klublokalerne på Jyllandsvej.
Carsten ”Tolder” Jensen blev af bestyrelsen foreslået som dirigent.
Formanden bød alle velkommen og konstaterede at der var mødt 27 aktive medlemmer.
1: Valg af dirigent.
Der var ikke andre forslag til dirigent og Carsten ”Tolder” Jensen blev enstemmigt valg som dirigent.
Formanden gav herefter ordret videre til dirigenten.
Dirigenten takkede for valget og bød alle velkommen. Dirigenten kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovligt varslet jf. vedtægterne. Dirigenten måtte dog konstatere at der var
indsneget sig en fejl i den udsendte dagsorden. Bestyrelsesmedlem Kurt Berg Larsen var ikke som
skrevet på valg i år.
Herefter gav dirigenten ordret videre til formanden som jf. punkt 2 skal aflægge beretning.

2. Bestyrelsens beretning:
Sæsonen 2007 startede som altid med standerhejsning hvor der blev kørt den traditionelle tur
efterfulgt af varm suppe i klublokalet.
Hele foråret blev der flittigt trådt i pedalerne på de spinning cykler som står i klublokalerne og der
blev kæmpet bravt en aften om ugen i floorball.
I maj blev Rødspætteløbet afviklet med Hans Ole og Carsten som tovholdere. Mange medlemmer
deltog som hjælpere. Der deltog mere end 200 i løbet og det gav klubben et overskud på 10.000 kr.
Formanden takkede tovholderne som havde brugt ca. 6 mdr. på planlægning, også tak til alle
hjælperne for en god indsats.
Mange af klubbens medlemmer har i sæsonen 2007 deltager i forskellige motionsløb såvel i Danmark,
Norge, Sverige og det sydlige Europa.
Der har i årets løb været et godt fremmøde ved klub træningen. De fleste gange omkring 20
deltagere. Der har været fremsat ønsker om at der kunne blive et hold som kunne køre med større
hastighed og måske længere distance.
De lange lørdage har vejrmæssigt været dårlige, hvilket har været den direkte årsag til begrænset
deltagelse.
Det lykkedes at finde en klubmester, det blev i 2007 Christian Knudsen. Tillykke Christian.
I efteråret året klub tur gennemført med 24 deltagere, alle havde en god tur til Harzen. Der var 3
cykeldage til alle som ikke havde mekaniske problemer. En god tur tilrettelagt af Henrik Holmberg.
Sæson 2007 blev afsluttet med en dejlig fest, hvor også året motionist blev kåret. Efter afstemning via
hjemmesiden faldt valget på Henrik Holmberg. Tillykke Henrik.
I efteråret startet et antal på træning i Helse centret, de deltager på et spinning hold med en god
træner. Røgtet siger at træneren er noget af en ”hård hund”.
I slutningen af november blev den årlige wheeller frokost, hold på sammen skudbasis. En god og
fugtig juleafslutning.

Bestyrelsen har drøftet muligheden for i sæson 2008 at yde tilskud ved deltagelse forskellige
motionsløb. Det betyder at der til udvalgte motionsløb vil kunne udbetales tilskud til dækning af
startgebyret.
Dette tiltag skal medvirke til at fremme motionscykling for klubbens medlemmer.
Klubben har en fornuftig og solid kassebeholdning.
Vi har ved årets start 63 aktive medlemmer.
Der blev i 2007 nedsat et sponsorudvalg, med det formål at skaffe yderligere sponsortilskud til
klubbens nye cykel tøj. Tøjet bliver i samme design.
Udvalget påregner at have noget klart i dette forår.
Klubbladet er udgået og alt klubinformation gives via hjemmesiden, med Henrik Holmberg som
webmaster. Ikke alle medlemmer har adgang til nettet, derfor skal der også være
medlemsinformation i klublokalet. Opslag.
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Sæby Motionscykelklub, idet Frederikshavns Event har anmodet om
at vi deltager som hjælpere ved afvikling af det Nordiske Veteranstævne i 2009. Som hjælper vil
klubben blive honoreret for vores indsats.
Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for indsatsen.
Også tak til Hans Ole og Carsten ”Tolder” Jensen for det store arbejde ved Rødspætteløbet.
Tak til Jette for mad til årsfesten m.m.
Tak til Preben for renholdelse af lokalerne.
Tak til alle de medlemmer som var hjælper ved Rødspætteløbet.
Tak til alle sponsorerne og speciel tak til UG biler.
Formanden afsluttede bestyrelsens beretning og gav ordret til dirigenten.
Dirigenten takkede formanden og gav et kort resume af beretningen.
Beretningen blev godkendt med applaus.

3: Foreningens regnskab v/Martin:
Regnskabet blev omdelt til alle fremmødte.
Martin gennemgik samtlige poster og kunne konstatere at foreningens egenkapital er vokset til
89.041,95 mod 77.670,29 sidste år.
Revisionen havde ingen bemærkninger til regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4: Fastlæggelse af kontingentet:
Bestyrelsen indstiller at kontingentet for sæson 2008 forbliver uændret.
Kontingentsatser 2008:
Motionister
Ungdom
Passive

400,00 kr
225,00 kr
100,00 kr

Bestyrelsens forslag blev godkendt af forsamlingen.

5: Behandling af indkomne forslag:
Dirigenten forespurgte om bestyrelsen havde fået rettidige forslag.
Bestyrelsen havde fået en mail med forslag fra Jacob Pedersen.
Jacob havde forslag til tema aftner, med indhold omkring mekanik på cyklerne, trænnings lære og
aktivitetsplan for den kommende sæson.
Det blev vedtaget at disse emner skulle drøftes under punkt 8 eventuelt.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Dirigenten oplyste jf. den udsendte dagsorden at Martin Jacobsen og Hans Ole Larsen, begge er på
valg. Begge har oplyst at de er villige til genvalg.
Dirigenten efterlyste andre valgbare emner, der blev ikke foreslået andre kandidater, hvorefter Martin
Jacobsen og Hans Ole Larsen blev genvalgt med applaus for de næste 2 år.
Herefter skulle der vælges en bestyrelsessuppleant, sidste års suppleant Frans Ejsing blev foreslået og
erklærede sig villig til at modtage valg.
Frans Ejsing blev valgt som suppleant for 1 år.
Dirigenten ”belærte” den nye bestyrelse at de jf. vedtægterne skal konstituere sig senest 14 dage
efter generalforsamlingen.

7: Valg af revisorer og revisor suppleant:
Revisor Erik Larsen og Carsten ”Tolder” Jensen gav begge udtryk for at de var villige til at opstille til
valg for den kommende sæson 2008.
Idet forsamlingen ikke havde andre forslag, blev Erik Larsen og Carsten ”Tolder” Jensen begge
genvalgt som revisorer for det næste år.
Dirigenten efterlyste emner til valget som revisor suppleant. Tommy ”Pantani” Christensen blev
foreslået og valgt for 1 år.

8: Eventuelt:
Dirigenten gav ordet til forsamlingen og styrede debatten med hård hånd.
Der var 13 tilmeldte til Grejsdals løbet i maj, hvis flere ønskede at komme med på turen, med
overnatning på Vejle Vandrehjem, var det sidste udkald. Der ville blive satset på 170 og 200 km.
Henrik H. foreslog at klubben afholdte en workshop med emner omkring mekanikken på en
racercykel.
Poul Erik mente at hastigheden på vores træningsture måske er for lav, idet andre i klubben har set
det nødvendigt at deltage i træningen i andre klubber.
Der udspandt sig en vældig debat om dette emne – ikke nyt – men omvendt fortegn. Idet vi på
tidligere generalforsamlinger har debatteret at hastigheden måske var for høj. Dengang faldt mange
nye medlemmer fra. Nu skal vi til at lære og acceptere at enkelte måske skal køre alene hjem. Og
som der blev sagt, ”amtet tager ikke vejskiltene ind om natten”.
Klubben skal måske satse på at have 3 hold – med hver sin kaptajn. Abdre klubber har kaptajner –
endda uddannede kaptajner.
Der har sidste år være en god tendens til at lave opsamling på bakketop eller efter skiltespurter.
DCU har en breddekonsulent, var det en ide at få ham på besøg?
Det blev af forsamlingen opfattet som en god ide.
Der blev efterlyst mere debat på vores hjemmeside – brug bloggen!
Der blev oplyst at der pt. er 3 indlæg.
Henrik H. efterlyste mere INFO fra de enkelte medlemmer, således at hjemmesiden ikke kun gav
udtryk hvorledes han som webmaster ser ”verden”.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at takke alle for god ro og ordren og gav herefter
ordret til formanden.
Formanden takkede dirigenten for indsatsen og oplyste at klubben herefter er vært ved smørrebrød,
øl, vand, kage og kaffe.
Generalforsamlingen sluttede 20:30.

Alt gengivet efter bedste evne ☺

