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Referat af generalforsamling i NBC Frederikshavn afholdt mandag den 29.01.2018
Punkt 1.
Hanne bød velkommen og forslog på bestyrelsens vegne Peter Larsen som dirigent, Peter blev valgt
uden modkandidat.
Peter konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt jævnfør vedtægternes §7.
Peter gennemgik dagsorden og orienterede om hvordan valghandlingen om bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer, jævnfør de nuværende gældende vedtægter, skal foregå. Vedtages forslaget i
dag skal bestyrelsen senest 14 dage fra vedtagelse, indkalde til ekstraordinær generalforsamling
jævnfør vedtægternes §7.
Punkt 2.
Hanne fremlagde bestyrelsens beretning, ikke kun fra den 04.10.2017 hvor den nye bestyrelse trådte
til, men takkede den afgående bestyrelse for at gøre det nemt at overtage. Hanne berettede om
aktiviteterne i det forløbende år og om vigtigheden af, at vi lever op til vores forpligtigelse over for
vores sponsorer.
Den nye bestyrelse første opgave var at finde nye klublokaler hvilket er lykkes, efter at have set på
flere muligheder. Vi prøver lokalet på Knivholt i en periode.
Vores spinningscykler er rykket op i FFK hallen, hvilket umiddelbart virker som en god løsning.
Hanne takkede de udvalg som har virket under den forrige bestyrelse og deres arbejde.
Den nye bestyrelse vil fremadrettet betale kontingent på lige fod som andre medlemmer undtaget er
æresmedlemmer.
Der var ingen kommentar til bestyrelsens beretning som blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 3.
Frands fremlagde det reviderede regnskab, og oplyste at regnskabet blev revideret ved overdragelse
til den nye bestyrelse uden nogen revisor kommentar.
Regnskab blev gennemgået med dertil kommentarer. Det blev præciseret at det gamle klubtøj som i
dag blev solgt for 50 kr. var til brug uden for klubbens officielle træningsdage så som spinning eller
vinter træning.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet som blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 4.
Fastlæggelse af kontingent for det kommende år, bestyrelsen forslog et uændret kontingent på 400
kr. forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Punkt 5.
Indkommende forslag.
Der var forslag om at rykke lørdagstræningen til kl. 9. Der var 16 stemmer imod og 13 stemmer for
forslaget, forslaget blev forkastet.
Bestyrelsens har udarbejdet et forslag til forretningsorden. Morten Møller motiverede bestyrelsens
forslag og gennemgik forretningsorden da det er nyt for NBC.
Forslaget blev sat under afstemning, og blev enstemmigt vedtaget.
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Forslaget til ny vedtægter fra bestyrelsen blev gennemgået af Poul-Erik punkt for punkt med
mulighed for kommentar til hver enkelt paragraf.
§ 2 ændres ordet fra motionscykelsporten til cykelsporten.
§ 17. Klubbens medlemmer skal ved cykelløb hvor man repræsenterer NBC, og bør under træning
fra standerhejsning til standerstrygning, være iført klubbens officielle tricot.
Der skal undersøges om DCU skal godkende vores nye vedtægter, og om hvor vidt, der ved
klubbens ophør om eventuelle midler kan tilfalde Frederikshavns ungdoms fællesråd.
Punkt 7
Valg.
På valg var Rene Hansen og Hanne Lauritsen som var villig til genvalg, de blev valgt for en 2 årige
periode, uden modkandidater.
Valg af suppleant til bestyrelsen, Dan Kobberup var på valg og modtog genvalg uden modkandidat.
Valg af revisor Tenna Madsen og Henrik Bak var på valg og modtog genvalgt, uden modkandidater.
Revisor suppleant her blev Poul-Erik Hjort nyvalgt.
Punkt 8.
Eventuelt.
Valg til udvalg.
Aktivitet udvalg: Morten Møller, Søren Thomsen, Christian Larsen og evt. Kurt Sørensen.
Tur/løbs udvalg: Rene Hansen, Frands Ejsing, Mik Hatting og Palle Jensen.
Træningsudvalg: Rene Hansen, Christian Larsen, Palle Jensen, Laurits Jacobsen
Rødspætteløb: Bo Greve, Hanne Lauritsen, Peter Larsen, Dan Kobberup, Alexander Markfoged,
Palle Jensen, Tenna Madsen, Christian Langthjem, Henrik Bak, Laurits Jacobsen og Mike Slinger
Festudvalget: Tenna Madsen og Knud Andersen
Spinnings cykler: Henrik Holmberg
Årets motionist
Hanne motiverede for bestyrelsens valg af årets motionist, Poul-Erik Liljenberg.
Nye klublokaler
Hanne kom med en fyldestgørende orientering omkring vores valg af lokaler og vejen dertil. Vi
tømmer lokalerne på Håndbækskolen den 14 februar kl. 14. Hvis der skulle være nogle der kunne
bruge noget fra de gamle lokaler, så skal de møde op der, vi skal også bruge nogle med trailer til at
køre på genbrugspladsen.
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Rødspætteløbet
Hanne orienterede om status på løbet og de nye tiltag med ruter, hvor vi prøver at tilgodese så bredt
som muligt. Slingers forslag til alternativ 50 km rute er blevet diskuteret af ruteplanlæggerne.
Bestyrelsen har besluttet at der i år er en 100 km og en 60 km der ligger i bakkerne mod Understed.
Desuden en familierute til Sæby. Vi bliver nødt til at holde det simpelt i år. På sigt ser vi på, om vi
kan lave en lettere rute end Understedbakken.
Nyt fra turudvalget:
Rene orienterede om tiltag der vil blive gjort i 2018, hvor man vil forsøge sig med to hjemmelige
ture. Den første i uge 26 i Ebeltoft og den anden i uge 35 i vejle.
Udvalget vil bestræbe sig på at køre nogle nye løb som vil blive slået op på Facebook. Vi opfordre
til at støtte op om disse tiltag.
Dan opretter begivenheden på Facebook, hvor man kan tilmelde sig.
Der er standerhejsning den 24.03.2018 der vil blive oplyst mere på Facebook herom.
Peter Larsen takkede for god ro og orden.
Hanne sluttede af med at opfordre til at når vi til foråret starter op at vi lige spørge til om der er nye
medlemmer, så vi kan få sat ansigt på hinanden.
Hanne takkede for opbakningen til den nye bestyrelse.
Referent:
Bo Greve.
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