
 

 

 

 

Referat fra NBC ordinære generalforsamling 11. februar 2011. 
 

 
Til årets ordinære generalforsamling var følgende dagsordren opslået dels på 

klubbens hjemmeside men også ved opslag i klublokalet: 
 

 
 
Klokken 1900 var der mødt 33 medlemmer og FM Peter Larsen bød alle 

velkommen til denne ordinære generalforsamling. Jf. vedtægterne skal 
generalforsamlingen afvikles i januar måned, men FM spurgte om der var 

nogen der var indvendinger mod at det nu var den 11. februar som blev 
datoen. Der var ingen af de fremmødte der havde indvendinger mod den 

valgte dato. 
 

AD 1: 
FM fortsatte med at oplyse, som det også fremgår af dagsordnen, at der er tre 

bestyrelsesmedlemmer på valg og samtidig foreslog FM, på bestyrelsens vegne 

Poul Erik Hjort som dirigent. 
Der var ikke andre forslag, så Poul Erik Hjort er valgt til dirigent. 

 
Poul Erik Hjort takkede for valget og kunne jf. opslag og klubbens vedtægter 

konstatere at den ordinære generalforsamling var varslet rettidig og på en 
måde som opfylder kravene i klubbens vedtægter § 7. 

 
AD 2: 

FM kunne aflægge bestyrelsens beretning og oplyste: 
- der har i det forgangne år været afholdt 10 bestyrelsesmøder, 

almindeligvis i forlængelse af de ugentlige klubaftener. 
- Det er bestyrelsens opfattelse at det nuværende aktivitetsniveau skal 

fastholdes – alle skal have tid – det er frivilligt arbejde. 



 

- Bestyrelsens arbejde suppleres udmærket med det arbejde som 
forskellige medlemmer udfører, idet flere medlemmer planlægger og 

gennemfører forskellige ture til motionsløb i såvel indland som ude i 
Europa. 

- Der har været rygter som mente at bestyrelsen ”sad” hårdt på 
pengekassen. Det afgående bestyrelses mål har været at sikre balance 

mellem årets udgifter og årets indtægter, for derved at fast holde den 
nuværende likviditet. 

- Bestyrelsen har bl.a. indført mulighed for støtte med et beløb til 

startgebyr når klubbens medlemmer i klubtøj deltager i motionsløb efter 
eget ønske. Se retningslinierne på dette link: 

http://nbc.cykling.nu/content/Motionsloeb.asp 
 

- Der skal bare søges ved bestyrelsen, inden deltagelse. 
- Bestyrelsen indførte sidste forår en ny for træningsaktiviteterne i 

klubben. Træningen er opdelt i 2 hold. Hold 1 er desuden opdelt i 2 hold, 
det er den som bare vil have fuld fart på hele vejen og som nødvendigvis 

ikke følges ad hjem. Hold 2 er motionister, som gerne vil køre stærkt, 
men der skal være tid til det sociale og ALLE skal med hjem. Der har på 

alle hold været frivillige kaptajner som har sat ruten og sikret alle følger 
de givne rammer for træningens gennemførelse. Der er eksempler på 

træningsture med optil 40 deltagere, normalt flest i foråret og faldende 
over sommerferieperioden. Foruden disse 2 hold har vi også stor succes 

med kl. 4 holdet, her er der ca. 15 deltagere ved hver træning. Klubbens 

retningslinier for træning findes på dette link: 
http://nbc.cykling.nu/content/Traening.asp 

 
- Klubåret 2010 startede med standerhejsning i marts, hvor ca. 40 var 

mødt frem til en lille cykeltur i oplandet efterfulgt af dejlig varm suppe 
og social hygge i klublokalerne. I maj afholdt vi Rødspætteløbet, med 

stor hjælp fra alle klubben medlemmer, der var samlet 250 deltagere 
fordelt på de 4 ruter. Specielt de lange ruter havde stort tilslutning. I 

samme måden var der 4 medlemmer fra klubben som deltog i 
Grejsdalløbet ved Vejle. Der var også klubmedlemmer i Sverige og køre 

Vâtteren rundt i juni måned. Flere medlemmer var med i Tur de 
Skallerup. I juli måned havde vi 14 medlemmer nede i Frankrig og køre 

La Marmotten og i august var der 10 medlemmer i Hamborg og køre 
Vattenfall Classic. 

 

- Klubåret 2010 indeholdt også 3 x lang lørdag, den sidste var dog med 
kun 7 deltagere. 

 
- Årets klubmesterskab foregik på et lukket militærområde ved 

Tolne(Brinkhus), der var begrænset deltagelse, 7 stk. Palle Jensen blev 
klubmester. 

 

http://nbc.cykling.nu/content/Motionsloeb.asp
http://nbc.cykling.nu/content/Traening.asp


 

- En del medlemmer har i efteråret og vinteren gennemført træning på 
MTB, dog stoppet pga. sne mængderne. 

- Bestyrelsesmedlem Henrik Holmberg har deltaget i mødeaktivitet 
omkring et ”gadekær” projekt, hvor alle fælles aktiviteter kan opslås. Vi 

kan bruges denne opslags mulighed til Standerhejsningen og 
Rødspætteløbet. Se på dette link: 

http://frederikshavnnyt.dk/  
 

- Sidste lørdag i oktober 2010 var der traditionsmæssigt afslutningsfest, 

der var 34 som deltog i dette sociale arrangement. Og i november 
gennemførte vi den gode Wheeling Lunch. 

 
FM sluttede beretningen af med at takke vores sponsorer og en speciel tak 

til Brian Sørensen. FM takkede også bestyrelsen for årets indsats. De 
medlemmer som hjalp ved gennemførelse af årets Rødspætteløb og 

klubmesterskab skal også have et stort TAK for indsatsen. 
 

Dirigenten takkede for beretningen der blev enstemmigt godkendt. 
 

AD 3: 
Kasserer Martin Jacobsen omdelte årets regnskab til de fremmødte. 

Kassereren gennemgik herefter årets regnskab punkt for punkt. 
Året resultat var opgjort til kr. 19.308,23. 

 

Dirigenten takkede kassereren for gennemgangen af regnskabet og spurgte 
om der var spørgsmål til kassereren. Det var der ikke, hvem kan stemme 

for godkendelse af året regnskab – det blev enstemmigt godkendt. 
 

AD 4: 
bestyrelsen foreslår uændret kontingent beløb for det kommende klubår. 

Satserne er således: 

Aktiv kr. 400,- 
Ungdom (u.18) kr. 225,- 

Passiv kr. 100,- 

Uændret kontingent blev vedtaget. 

 
AD 5: 

Dirigenten kunne oplyse at der ikke var modtaget forslag til bestyrelsen. 
 

AD 6: 
Dirigenten kunne oplyse at formand Peter Larsen og bestyrelsesmedlem 

Henrik Holmberg begge er på valg, begge er villig til genvalg. Er der andre 
forslag? 

http://frederikshavnnyt.dk/


 

Det var ikke andre kandidater og begge blev genvalgt med applaus. 
Bestyrelsesmedlem Kurt Berg Larsen ønskede ikke genvalg og dirigenten 

efterlyste forslag til valg. Bestyrelse kunne foreslå Brian Sørensen som 
kandidat. Der var ikke andre forslag, Brian Sørensen blev således valgt til 

bestyrelsen. 
Som suppleant til bestyrelsen blev Niels Ole Rasmussen foreslået og valgt 

for et år. 
 

AD 7: 

Som revisorer blev Niels Henrik (Salle) Pedersen og Frans Ejsing blev begge 
foreslået og valgt. Som revisor suppleant blev René Hansen foreslået og 

valgt. 
 

AD 8: 
Under dette punkt kan alt drøftes, oplyste dirigenten. 

Det blev foreslået at kontingentet blev opkrævet via en mail og den enkelt 
dermed betalte via overførsel fra HomeBank. Kassereren vil se på forslaget 

og give meddelelse via hjemmeside og mail. 
Niels oplyste at ikke cyklede mere, træner dog i FFK hallerne, og vil fortsat 

være medlem af klubben og hjælpe der hvor der er behov. 
Niels(Salle) efterlyste datoen for årets Rødspætteløb – det er den 22. maj 

2011. 
Martin oplyste at der pt. er 15 deltager fra klubben til årets Grejsdalsløb 

som gennemføres den 15. maj 2011. 

Carsten orienterede om status vedr. evt. Harzen tur i år. Der bliver ingen 
tur. 

Frans mener at vores aktivitets niveau er passende – det er næsten de 
samme som er med på de forskellige turer. Han syntes at der udbydes nok 

aktiviteter i klubben. 
Troels mener at de planlagte ture til de 3 lange lørdage godt kan ændres, 

således at ruten over Lønstrup ligger i foråret. 
 

Der var ikke yderligere til punktet, dirigenten takke for god ro og orden. 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 1955. 

 
Gengivet efter bedste evne 

 
Kurt Berg Larsen 

 

 

 
 

 


