
 
 
 
 

Referat fra generalforsamling 2010 i NBC Frederikshavn. 

 
 

 

Formanden bød alle fremmødte velkommen til generalforsamlingen i NBC. 
 
Der var fremmødt 24 medlemmer. 
 
Ad 1: Bestyrelsen foreslog Niels Erik Pedersen (Salle) til dirigent. 
Forslaget blev vedtaget med applaus. Formanden orienterede forsamlingen om at de var sket en fejl 
sidste år, idet bestyrelsesmedlem Kurt Berg Larsen skulle have været på valg den gang. Formanden 
foreslog at bestyrelsesmedlemmet, under dagsordnens punkt 6 blev valgt for et år. Dette forslag var 
der enighed om. 
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet jf. 
vedtægterne. 
 
Ad 2: Dirigenten gav efterfølgende ordret til formanden som skulle aflægge bestyrelsens beretning 
for sæsonen 2009: 

2009 startede med standerhejsning den 28. marts, der var fremmødt ca. 30 motionister 
som samlet kørte den traditionelle korte rute og efter hjemkomst til klublokalerne var 
der varm suppe med flutes. 
Den 30. marts var der informationsmøde hvor aktivitetsplanen for 2009 blev 
gennemgået og planen for året træning blev drøftet. 
Rødspætteløbet blev afviklet den 17. maj med deltagelse af ca. 250 betalende 
motionister, fordelt de faste ruter. Løbet gav klubben et pænt overskud. 
I maj var et antal af klubben medlemmer med i Grejsdal løbet ved Vejle. Det var en 
god tur med store udfordringer. 
Klubben havde også medlemmer som gennemførte La Marmotte i Frankrig. På den tur 
blev bjergene Col du Glandon, Col du Telegraf, Col du Galibier og Alpe d´Heuz 
besteget. 
I 2009 blev der gennemført 2 x lang lørdag, begge gange med flot deltagelse. 
I august var NBC hjælper, sammen med Sæby Motionscykel Klub ved afholdelse af 
Nordisk Veteranstævne. En stor opgave, hvor overskuddet blev brugt til 3 nye 
spinning cykler til klubben. Der er kommet gode tilbagemelding for vores indsats. 
Årets klub tur 2009 gik til Hobro, efter turen derned hvor der var indkvartering på 
vandrehjem – var der kammeratligt samvær og spisning. Dagen efter var målet 
Frederikshavn. Der var følge bil med på turen, til diverse ”opsamlinger”. 
I september blev klubmesterskabet afviklet, der var ca. 10 deltagere og Brian Meyer 
blev året klubmester 2009. 
Efteråret medførte også dannelsen af Havfruerne, som under ledelse af Tenna mestrer 
mountainbikes. 
Årets afslutningsfest blev afholdt den sidste lørdag i oktober, der var som vanligt stor 
deltagelse, og flot tilslutning af ledsagerne(koner – kærester – og andet godt folk). 



Sæson 2009 blev dog afsluttet lidt kedeligt, idet disciplinen på træningsturene ikke helt levede op til 
klubbens hensigter og målsætning. Derfor vil bestyrelsen under punkt 8 fremlægge nye tiltag og 
forslag til oprettelsen af den fornødne disciplin igen. 
 
Slutteligt takkede formanden bestyrelsen og alle frivillige for indsatsen i året Formanden takkede 
også klubbens sponsorer for deres støtte. 
 
Beretningen blev godkendt og dirigenten gav ordet til klubbens kasser. 
 
Ad 3: Regnskabet blev omdelt og kassereren gennemgik de enkelte detaljer i regnskabet. 

Princippet i tøj regnskabet blev drøftet og vil fremadrettet, ved næste ”tøj skift” blive 
gennemført på en anden måde end hidtil. 

Dirigenten opfordrede alle til at godkende det fremlagte regnskab. 
Regnskabet 2009 blev godkendt med applaus. 
Dirigenten sikrede sig at det ikke var yderligere spørgsmål til klubbens kasserer. 
 
Ad 4: Dirigenten gik til næste punkt og gav ordret til formanden, som på bestyrelsens vegne 
foreslog et uændret kontingent på 400 kr. for aktive. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad 5: Dirigenten forhørte om der var indkommet rettidige forslag, hertil oplyste formanden at der 
var indkommet en forespørgsel som vil blive behandlet på førstkommende informationsmøde i 
klubben. Men der var ikke modtaget forslag. 
 
Ad 6: Dirigenten oplyste at der jf. dagsordnen var af tre medlemmer til bestyrelsen, samt valg af en 
suppleant til bestyrelsen. Dirigenten foreslog at afstemning kunne foregå via håndsoprækning. 

Martin Jacobsen var villig til genvalg og blev enstemmig valgt til bestyrelsen for de 
næste to år. 
Kurt Berg Larsen blev valgt for et år. 
Hans Ole Larsen ønskede ikke genvalg og Carsten Andresen blev foreslået og 
efterfølgende valgt til bestyrelsen for de næste to år. 
Som suppleant til bestyrelsen blev Christian Schmidt valgt. 

 
Ad 7: Dirigenten oplyste at der skulle vælges to revisorer og en revisor suppleant. 
 Niels Erik Pedersen (Salle) blev genvalgt for det næste år. 
 Ny revisor blev Carsten T Jensen og Frans Ejsing blev valgt som suppleant. 
 
Ad 8: Dirigenten gav ordret til formanden som takkede Hans Ole for sin indsats i 
bestyrelsesarbejdet og overbragte en gave fra klubben. Formanden oplyste samtidig at Hans Ole 
fortsatte med at være ”tovholder” ved Rødspætteløbet iår. 
Herefter orienterede formanden om de nye tiltag på træningsområdet, oplægget vil blive drøftet 
yderligere på det kommende informationsmøde. Formanden kunne oplyse at bestyrelsen vil foreslå 
at træningen bliver opdelt i to hold – disse to hold skal have egne holdkaptajner. Hold A er dem der 
vil køre med en høj gennemsnitshastighed. Hold B vil køre med et lavere gennemsnit, men også 
have tid til samvær, samtale og en pause ved is huset. Derudover fortsætter fireholdet, der er dem 
som vil starte træningen lidt tidligere end der startes på de to øvrige hold. Hold C er velegnet til helt 
nye motionister. Der vil være forhåndstilmelding til de 3 hold på hjemmesiden når vi nærmer os 
sæsonstart. Her vil man også kunne finde en nærmere præsentation af de tre hold. 



 
Holdkaptajner tilbydes uddannelse som svarer til deres opgave. 
Det er bestyrelsens klareformål med disse tiltag at kunne fastholde og udbygge medlemsantallet i 
klubben. 
 
Den nuværende kaptajn for C holdet Peter Jensen orienterede om kaptajnsuddannelsen, og 
præciserede vigtigheden af at alle varmer op på de første ca. 15 – 20 km, ligesom det er vigtig at 
”rulle” af inden bygrænsen nås på hjemvejen. Peter udtrykte en stor tak for de nye spinning cykler 
og efterlyste muligheden for evt. besøg i Firma Klubberne. Peter afsluttede med et ønske om at klub 
turen i 2010 blev tilrettelagt, således at der var mulighed for to delte ruter – altså overnatning 
nærmere Frederikshavn. 
 
Palle Jensen ønskede en justering af tilskudsordningen ved deltagelse i motionsløb, såvel nationalt 
som internationalt. 
Formanden lovede at bestyrelsen straks vil se på dette område. 
 
Christian Schmidt orienterede om at et træningsanlæg med skærm etc. koster ca. 3200 pr. cykel. 
 
Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var færdig, dirigenten ønskede den nye 
bestyrelse god arbejdslyst og afsluttede dermed generalforsamlingen. 
 
Slut kl. 20:10 
 
Herefter var der lidt godt brød og kage til ganen. 
 
Gengivet efter bedste evne. 
 
Kurt Berg Larsen 
referent 
 
  
 
 
 
 
 


