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Generalformsamlingen afholdes jf. gældende vedtægter. 

Referent: Christian Lisborg Knudsen 

Generalforsamlingen afholdes fredag d. 6 februar 2009 klokken 19.00 i klublokalerne på Jyllandsgade. 

Peter Larsen blev af bestyrelsen valgt til dirigent. 

Formanden bød alle velkommen og kunne konstatere at der var 21 medlemmer tilstede. 

 

1: Valg af Dirigent:  

Der var ikke andre forslaget som dirigent og Peter Larsen 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.  

 

Herefter gav dirigenten ordret videre til formanden som jf. punkt 2 skal aflægge beretning. 

 

2: Bestyrelsens beretning: 

Formanden startede med at fortælle, at der var blevet afholdt 7 bestyrelses møder og medlemstallet har 

ligget stabilt på omkring 70 mand hele året, dog i øjeblikket med 69 medlemmer. 

Bestyrelsen vil gerne takke Martin Jacobsen og Christian Smith, for det store ben arbejde som de har gjort 

med hensyn til klubbens nye flotte klub dragt, som er gældende er for de næste 3 år. Der skal også 

opfordres til, at alle bruger den nye klub dragten flittigt, som bestyrelsen også har set er sket. 

Der har været en ”del” uheld i den indeværende sæson i klubben.  På klubbens klub tur til Harzen, i 

Tyskland, kom Henrik Holmberg ud for et uheld, hvilket resulterede i et brækket kraveben.  

Tenna har også uheldig at tage sig en tur, på en skovvej ved MTB træningen hvor det gik ud over hovedet, 

man tør slet ikke tænke på, hvad der var sket hvis ikke hun havde benyttet hjelm.   

Og så det sidste uheld, som ramte lige inden generalformsaling, hvor Carsten Andreasen var så uheldig at 

vælte på en isglat Koldenåvej og brække hoften. 

Dertil kunne formanden sige, at han i sine 20 år i klubben, ikke kunne mindes så mange alvorlige uheld over 

kun et halvt år, men samtidig mener han heller ikke, hvis man kigger isoleret på hvert uheld, at man kan 

lære noget dissideret udover at det er en halv farlig sport vi dyrker. 

Der var en episode er sommers, hvor vi på en klubaften blev stoppet af en politibil, for at have fyldt hele 

vejen, og vi fik en ordentlig opsang af den rystede politimand. Men den var glemt til næste klubtræning 

igen.  Derfor tænk på den dag, hvor der kommer en bil i en blid kurve, det os cykellister som er den bløde.  

Der har været en meget god tilslutning til klubtræning i 2008, hvor der har været mere reglen end 

undtagelsen, at der har været omkring 20 mand til klubtræning klokken 18.00 og samtidigt at der er 5-6 på 

fireholdet. 

Der har også været god tilslutning til lang lørdag arrangementerne.  Der er den opfattelse at det i 2008 har 

været et godt år træningsmæssigt med hensyn til, at til gode se alles ønsker på træningsturene og hvis der 

har været problemer er de blevet løst ved at snakke sammen. 
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Harzen turen må betegnes som en succes, hvis man ikke kigger på Henriks kedelige uheld. Hvor alle fik en 

stor cykelmæssig oplevelse samtidig med god social hygge på hotellet. 

Rødspætteløbet blev afholdt d.18-5-2008 med et status quo deltager antal, men med et meget mindre 

overskud, og bestyrelsen vil kigge nærmere på hvordan løbet kan blive mere profitabelt. 

Klubfesten og Wheeling Lunch’en blev igen i 2008 2 store succeser      

Bestyrelsen har kigget på problemet med den voksende gennemsnits alder i klubben, og de er kommet 

frem til det, at de tror at vejen frem, for at få de helt unge ud at cykle, er at starte en licens klub op igen, 

men det vil kun ske, hvis der er nogle som vil stå for den ”afdeling”, og at de pågældende og bestyrelsen 

sammen med DCU strikker en model sammen indenfor  NBC’s rammer. 

Programmet for 2009 er diskuteret endnu, men der regnes med, at der kommer et informationsmøde i 

april måned. Standerhejsning d. 28 marts og Rødspætteløbet d. 17maj er fast sat, ligesom er der brug for 

hjælpere til det forstående Nordisk Mesterskab for Veteraner d. 1-2 august som afholdes i et samarbejde 

mellem Sæby motionscykelklub, NBC og Frederikshavn Event, og dertil skal der skal der bruges 10-15 

frivillige på de 2 dage. 

Så vil bestyrelsen gerne takke alle som hjulpet til i klubben, såsom i Rødspætteløbet og til dem som hjulpet 

til de arrangementer som er afholdt i klubben.       

Tak til følgende sponsorer: 

Dan Isoleringsteknik ,DK-Logic,FME,Grønborg Gulv service,Holmen Anlæg,Intersport,Larsen & 

Tamborg,Møllers Cykelshop,Novasol,Park Blomster,Uggerhøj,Viva,3V Værktøj,Xtreme ,,Rocla 

 

 

 

3: Foreningens regnskab v/Martin: 

 

Regnskabet blev omdelt til alle fremmødte. 

Martin gennemgik samtlige poster og kunne konstatere at foreningens egenkapital er vokset til 

124.946,04 mod 89.041,95 sidste år. 

 

Revisionen havde en bemærkning til regnskab, som var at lager af tøj ikke er afstemt jf. Bogholderi ultimo 

2008, idet lagerlisten ikke er forelagt revisoren. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

Kommentar fra Kasserer: 

pga. registrering af sponsor indtægter som lagerbeholdning, ser vores "formue" ud til at være større end den rent faktisk er. Dvs. 

det endelige resultat er 79446,04kr. 
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4: Fastlæggelse af kontingentet: 
 

Bestyrelsen indstiller at kontingentet for sæson 2009 forbliver uændret. 

 

Kontingentsatser 2009: 

Motionister 400,00 kr. 

Ungdom 225,00 kr. 

Passive 100,00 kr. 

 

Bestyrelsens forslag blev godkendt af forsamlingen. 

 

5: Behandling af indkomne forslag: 

 

Dirigenten forespurgte om bestyrelsen havde fået rettidige forslag. 

Da der ikke var nogle forslag  gik man videre til næste punkt.  

6: Valg af bestyrelse og suppleant: 
 

Dirigenten oplyste i henhold til den udsendte dagsorden, at Peter Larsen og Henrik Holmberg begge er på 

valg. Begge har oplyst at de er villige til genvalg. 

 

Dirigenten efterlyste andre emner til posterne, der blev ikke foreslået andre kandidater, hvorefter at Peter 

Larsen og Henrik Holmberg begge blev genvalgt med applaus for de næste 2 år. 

 

Herefter skulle der vælges en bestyrelsessuppleant, sidste års suppleant Per Andersen blev foreslået og 

erklærede sig villig til, at modtage genvalg. 

Per Andersen blev valgt som suppleant for 1 år. 

 

Dirigenten oplyste den nye bestyrelse at de jf. vedtægterne skal konstituere sig senest 14 dage efter 

generalforsamlingen. 

 

7: Valg af revisorer og revisor suppleant: 

Da de forhenværende revisorer ikke ønskede at forsatte som revisorer, skulle der vælges 2 nye. 

Der blev forslået Niels ”Salle” Pedersen og Michael Slinger som begge blev valgt uden modkandidater. 

Niels ”Salle” Pedersen og Mike Slinger blev valgt for 1 år med applaus. 

 

Som suppleant blev Tenna Madsen forslået og enstemmigt valgt til suppleant med applaus.     

 

 

8: Eventuelt   
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Det blev forslået at nedsætte prisen på tøj, idet at klubben har en forøget dens egenkapital, men det blev 

debatteret med det resultat, at det er en god idé at have en god egenkapital. 

Der var en forespørgelse på vedligeholdelse af Body Bikene som er til rådighed i klubben. Hvor der blev sagt 

at Peter ”fængsel” var blevet sat på sagen. Derudover blev der sagt af brugerne af cyklerne, at en 

opdatering er vejen frem, frem for en investering i nye cykler. 

Der blev ligeledes påpeget, ligesom formanden gjorde i hans beretning, at man skal overholde 

færdselsreglerne.  

Der blev foreslået at de gamle ”låne” cykler som klubben har hængende, at de skulle skrottes, men efter 

debat blev der nået til enighed for, at beholde de 2 bedste cykler og skrottes resten. 

 

Gengivet efter bedste evne.   

 


