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Referat generalforsamling NBC 12 februar 2014
Pkt. 1 Frands Ejsing og lovligt indkaldt
Pkt. 2 Formand Peter Larsen afgav et kort referat fra året.
- Ekstra generalforsamling, ny kassere og nyt bestyrelsesmedlem.
- 40 deltagere til standerhejsning, nyt klub tøj og mange sponsorer, alle kører i det nye klub
tøjet.
- Bedre sæson 13 end 12, hold inddeling og nyt hold 4. Go tilslutning til Langlørdag, måske
nye ruter til sæson 14. God deltagelse på diverse cykelløb.
- Også til klub turen til Mount Ventoux, som alle har meldt positivt tilbage på.
- Nyt Rødspætteløb under vej i samarbejde med Mtb 9900 Frederikshavn og Spar Nord som
sponsor.
- Ny kassere og dermed nyt regnskabssystem.
- Klubmesterskabet druknede i regn og dårligt vejr men trods alt 12 deltagere, rykkes frem i
14 og håber på bedre vejr.
- Go fest og afslutning på sæson 13
- Godt gang i spin cyklerne
- Deltagelse på arena sportsfestival.
Pkt. 3. regnskabet godkendt
Pkt. 4 uændret kontingent
Pkt. 5 ingen forslag
Pkt. 6 Brian Toftelund og Carsten Andreasen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer
Palle Jensen som suppleant
Revisor: Frands Ejsing og Salle.
Brian Sørensen som suppleant
Evt.
Ombygning af lokaler (væg skal flyttes for at give bedre plads til vores cykler)
Bygge formand Henrik Hansen
Hjælpere: Peter Fængsel, Knud Andersen og Henrik Carlsen
Flyttehold til Håndbæk skolen: Flytte formand Peter Fængsel (skaffer selv hjælpere)
Interesse for en soft shell jakker, Anne og Brian S arbejder videre (Kun et NBC logo på bryst)
Hold inddelingen, bestyrelsen laver en liste hvor medlemmerne bliver inddelt i hold 1 A/B og
hold 2 og nybegynder hold / hold 3. Det er for at der ikke skal være tvivl om holdene. (der kan
flyttes rundt på holdene løbende )
Der skal forsøges med faste hold kaptajner og bestyrelsen ser på ordning med trøje etc. til de
frivillige.
Referent
Anne Jørgensen
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