
Referat fra generalforsamlingen i NBC den 27-1-2012 

Formanden bød velkommen til de fremmødte , ( 19 medlemmer incl.  bestyrelsen.) 

1. Valg af dirigent:  

Bestyrelsen foreslog Niels ”Salle” Pedersen. Salle blev valgt enstemmigt. 

2. Bestyrelsens beretning: 

Medlemmer 

Lad os begynde med at kigge på medlemskartoteket. Vi er i øjeblikket 92 medlemmer og på samme tid sidste år var 

vi 87 det vil sige at vi for 9. år i træk har oplevet medlemsstigning. Det er der faktisk ikke ret mange almindelige 

idræts klubber der kan prale af.  

Normalt er det sådan at når vi efter generalforsamlingen sender girokort ud så forsvinder små  5-7 af vores 

medlemmer, da de simpelthen ikke betaler kontingentet, det opvejes heldigvis af at der henover sæsonen kommer 

8-10 nye til. Det kan jo godt undre at vi kun mister 5-7 medlemmer hvert år når man tænker på at ca. 20-25 af vores 

betalende medlemmer ser vi aldrig til træning eller nogen af de øvrige arrangementer i klubben. Det er selvfølgelig 

ikke nogen kritik af dem der bare betaler uden at gøre brug af vores tilbud om motion mm. Men bare en stille 

undren. 

Træningen sæsonen 2011 

Sæsonen 2011 begyndte forrygende med en standerhejsning hvor små halvtreds gamle som nye ansigter mødte op. 

Jeg ved ikke om det var rygtet om at det sædvanlige suppe var blevet afløst af røde pølser havde fået så mange på 

cyklerne.  

Formanden holdt en kort velkomst tale, hvorefter den store sværm af ryttere begav sig ud på den traditionsrige tur 

”jorden Rundt”. 

Bagefter, mens rytterne fortærede pølserne, benyttede klubbens bestyrelse lejligheden til at fortælle de fremmødte 

om sæsonens ture og øvrige arrangementer. 

Træningen startede med masser af deltagere, hvilket gjorde at vi kunne fortsætte foregående  sæsoners succes med 

at dele op i hold når vi tog på træningsture. Det var ikke ualmindeligt at der mødte 20 – 25 op og ca. 10-15 på 

fireholdet og sådan fortsatte det hen til midt i maj. Så sker der noget uforklarligt som i øvrigt også er sket de øvrige 

år. 

Når vejret bliver bedre og vi skal have de korte bukser frem så kommer der faktisk færre og færre til træning og 

tendensen fortsætter frem til sommerferien hvor træningen går næste helt i stå. Flere tirsdage og torsdage i ferien 

oplevede vi helt ned til 6-8 ryttere til træning på trods af udmærket vejr. Problemet med så få ryttere er at dem der 

møder op har vidt forskellige kompetencer og derfor er det vanskeligt at få en god træning ud af det, vi fortsatte så 

vidt muligt med at dele op i hold, men på b-holdet var vi af og til kun 2-3 deltagere og det er for lidt. 

I august og sæsonen ud kom folk så småt igen uden at det blev helt godt, det kan måske skyldes vejret som ikke var 

specielt sommerligt. Det vil sige at konklusionen på træningen ikke blev helt så godt som det store fremmøde ved 

standerhejsningen ellers gav løfter om.  

Langlørdag 

Vi har også i år holdt lang lørdag 3 gange nemlig første lørdag i maj og juni hvor turen gik til hhv. Hou og Lønstrup, 

efter ferien kørte vi bakke turen til Hjørring. Det var alle rigtig gode ture med godt vejr og god opbakning. 



Ture.  

Der har i 2011 ikke været afholdt en klubtur da der ikke var opbakning til en sådan. De kan selvfølgelig skyldes at der 

har været nok andre arrangementer at deltage i.  

Og det har der. Iforåret var der en del der var i Vejle for at køre Grejsdalsløbet, som fungerede som en slags 

fortræning til La Marmotte, og derud over var der en del små løb som havde deltagelse af ryttere fra NBC. 

Der var også som sædvanlig nogle ryttere til fortræning i Spanien. 

Efter ferien var der Vattenfall Classic i Hamburg hvor vi også var repræsenterede med 13 ryttere., blandt de 21000 

deltagere. Brian Sørensen blev i øvrigt nr. 41 kun ca. 1,5 min efter vinderen. 

Rødspætte løbet blev afholdt i maj med ca. 250 deltagere, som sædvanligt på de 4 ruter, kunne man fristes til at sige, 

for det kan åbenbart ikke lykkes at tromme flere sammen, til gengæld er deltagerantallet også stabilt og har været 

det i mange år, overskuddet blev pænt. 

Iforbindelse med Rockparty prøvede noget nyt i samarbejde med Carsten Andreasen og Frederikshavn Cykeltaxi. 

Nemlig at køre cykeltaxi fra Knivholt til det meste af byen. Det blev en hård men meget underholdende Week-End 

for os der fik lidt ekstra i benene som taxi chauffører. Man kan roligt sige at det var en ny og sundere måde at være 

til Rockpaty på. Carsten havde lavet en aftale med Folke Kirkens Nødhjælp om at det indkørte beløb udskåret gik til 

en kampagne mod sult i Afrika. Vi kunne efter Weekenden overlevere ca. 16.000 kr. til dem. Flot resultat. NBC fik vist 

trøjerne. 

Sæsonen sluttede rent cykelmæssigt i september måned, for manges vedkommende med deltagelse i Markedsløbet 

i Brønderslev, andre har fortsat sæsonen på mountainbike.  

Sidste lørdag i oktober holdt vi afslutningsfest, med kåring af årets motionist som blev Brian Sørensen, og sidst i 

november holdt vi Wheeling lunch. 

 I løbet af sæsonen fik vi en henvendelse fra Søren Olsen som tidligere har været medlem i klubben, men som nu 

repræsentere den Facebook gruppe der kører Frederikshavn og omegn tyndt på MTB. SO mente at MTB fhavn og 

NBC kunne få samarbejde til gavn for cykelsporten i Frederikshavn. Vi tog et møde med SO, ideerne og visionerne var 

store og vi gik ind til mødet med åbent sind. 

Efterfølgende meldte 4-5 mtb ere sig ind i NBC, men SO meldte sig hurtigt ud igen og dermed var hans ideer  til et 

samarbejde også væk. 

Her efter jul har vi fået en henvendelse fra et firma der kalder sig Astral Biking. De beskæftiger sig med at sælge 

sportstøj først og fremmest Cykeltøj. Det har blandt andet Rolf Sørensen i ejer kredsen. 

Astral og Sportsmasterbutikkerne i 20 udvalgte byer bl. a. Frederikshavn har lavet et samarbejde om at fremme 

cykelsporten i disse byer, via et koncept som ligner det som begyndte her i byen med start to run. 

Man forestiller sig at sælge en pakke med et komplet cykelbeklædningssæt samt en gratis deltagelse i et motionsløb 

til folk der kunne tænke sig at prøve kræfter med cykelsporten, altså først og fremmest nybegyndere. Men for at 

hjælpe de pågældende videre og give dem lyst til at fortsætte, vil man gerne have en samarbejdspartner som i en 3 

mdr. periode vi kunne hjælpe disse nye motionister til at kende cykelsporten. Derfor har de spurgt om vi er villige til 

at hjælpe med at køre med disse potentielt nye ryttere i klubben. Det har jeg foreløbig sagt ja til. Astral har en 

forventning om mellem 50 og 100 nye ryttere i en by af Frederikshavns størrelse. 

Så er det her man skal takke, ingen nævnt ingen glemt. Jeg vil gerne takke alle der møder op her i klubben til 

træning, klubaftener, ture, arrangementer det er på opbakningen til de ting man kan måle om jeres alle sammens 

klub fungerer og det synes jeg at den gør. 



Jeg vil dog godt tage lidt forskud på det der skal ske senere. Henrik har meddelt at han gerne vil udtræde af 

bestyrelsen, midt i en valgperiode. Det er vi selvfølgelig kede af fordi Henrik er et dejligt menneske og har gjort en 

stor indsats for klubben igennem mange år. Men vi respekterer naturligvis hans beslutning,  fordi han desværre 

nogle har helbredsproblemer som følge af de alt for mange uheld han desværre har haft. Jeg håber at Henrik stille og 

roligt kommer i gang igen helst på cyklen selvfølgelig, men du skal jo også have det godt med det. 

De af formanden oplyste forhold omkring medlemmernes antal viste sig ikke at være helt korrekte, det blev påpeget 

at foreningens revisor Frands Ejsing, medlemslisten rettes til af Martin. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af foreningens regnskab. 

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Martin Jacobsen. 

Der var efter fremlæggelsen af regnskabet en længere diskussion om vores klubtøj mht. lagerstørrelse, manglende 

sponsorindtægter mv. Bestyrelsen oplyste at den oprindelige aftale med sponsorerne strakte sig over 3 år, men at 

det ikke er lykkedes at forny aftalerne selv om v i er fortsat med at køre i det i øvrigt udmærkede klubtøj. Bestyrelsen 

vil overveje hvad der skal ske fremadrettet med vores klubtøj. 

Regnskabet blev godkendt med den tilføjelse at balancen skal i balance, kasseren sørger for det.  

4. Fastlæggelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Enstemmigt vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag: 

Forslag 1: fra Jesper Hansen 

NBC yder tilskud på 100 kr. pr. løb til ryttere der kører licensløb. Det skal ikke være et krav fra NBC at der skal køres i 

NBC’s klubtøj. Begrundelse: Ryttere der ønsker at køre licens, skal være medlem af en licensklub, men NBC ønsker at 

yde denne lille hjælp til ryttere, der har større ambitioner end motionscykling. 

Efter en længere diskussion trak Jesper forslaget tilbage, mod bestyrelsen ser nærmere på, hvordan man kan støtte 

og hjælpe ryttere der har mod på mere end motionscykling, da det muligvis vil være en af måderne at tiltrække 

yngre ryttere på, det har vi hårdt brug for. 

Forslag 2: fra Jesper Hansen 

NBC indkøber 2-3 cykelkufferter, til brug ved udlejning til klubbens medlemmer, Begrundelse: Støtte til fremme af 

motionscykling under ferier i udlandet. 

NBC indkøber 1-2 kufferter, forslaget vedtages med 11 stemmer for og 8 imod. 

Forslag 3: fra Michael Jensen 

Målstreg til Rødspætteløbet! 

Michael var ikke tilstede og kunne ikke motivere sit forslag.  

Bestyrelsen ser nærmere på om det kan lade sig gøre. 

 



Forslag 4: fra Frands Ejsing 

NBC betaler hele løbsgebyret, når klubbens medlemmer deltager på de lange ruter i alle løb i Nordjylland. 

Begrundelse: Større NBC deltagelse til motionsløbene i Nordjylland, og dermed også støtte til de klubber i 

Nordjylland der afholder løbene. 

Bestyrelsen oplyste at man i 2011 havde afsat 10000kr til støtte til løbsdeltagelse og at dette beløb muligvis kunne 

forhøjes.  Efter en længere diskussion om forslaget trak Frands forslaget tilbage da han havde opnået det han ville, 

nemlig en diskussion om løbstilskud. 

6. Valg til bestyrelsen 

For en etårig periode blev valgt Christian Langthjem 

Genvalgt for en toårig periode blev Martin Jacobsen og Carsten Andreasen. 

Som suppleant til bestyrelsen blev Birger Madsen valgt for en etårig periode. 

 

 

 

7. Valg af revisorer 

Genvalgt for en etårig periode blev Frands Ejsing og Niels ”Salle” Pedersen. 

Som revisorsuppleant blev Tenna Madsen valgt for en etårig periode. 

8. Eventuelt. 

Formanden søgte frivillige til at hjælpe ved  Rødspætteløbet, følgende meldte sig: 

Martin Jacobsen, Henrik Bach, Poul Erik Hjort, Birger Madsen, Christian Schmidt, Salle, Peter Larsen, Preben Eriksen, 

Rene’ Hansen, Henrik Holmberg, Henrik Thomsen, Frands Ejsing, Michael Jakobsen, , Henrik Hansen, Carsten 

Andreasen,  Knud Henning, Jesper Hansen, Christian Langthjem, Tenna madsen.  

Gengivet efter bedste evne. 

Peter Larsen. 


