Referat ordinær generalforsamling i NBC 2019
Frederikshavn 10. januar 2019
1. Valg af dirigent:
Formand Hanne Lauritsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Poul Erik Hjort.
Enstemmigt vedtaget
Poul Erik konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt per 10. december via Facebook og mail.
2. Valg af referent:
Poul Erik foreslog på vegne af bestyrelsen Dan Kobberup som referent. Enstemmigt vedtaget.
3. Bestyrelsens beretning af det forløbende år:
Hanne sendte en stor tak til Bo Greve og Kesse for godt arbejde i bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt og tages til efterretning. Den er tilgængelig for medlemmer på FB/ mail.
Kommentar til beretningen fra Peter: Vi er 7-12 motionister mødes og kører tirsdag og torsdag kl. 10.30 (kl.
10.00 om sommeren). Alle er velkomne, tempoet er hold 3-4 og ruten aftales blandt de fremmødte.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Kasserer Frands Ejsing fremlagde regnskab 2018 og viste ligeledes budget 2019. Opsætningen er ny, da der
har været ønske om sammenligning af regnskaber fra tidligere år blev det opfyldt.
Kort om regnskabet: Kontingent ligger på samme niveau. Klubben har sponseret årets tur med 3.000.
Tøjlager er afskrevet. Overskud i 2018 30.000 kr. mod 16.000 kr. i 2017. Vores indestående kr. 154.000 kr.
Hele regnskabet præsenteret og omdelt, ønskes det fremsendt, kontakt Frands. Regnskabet godkendt.
5. Orientering af bestyrelsens budget for det kommende år til orientering:
Kasserer Frands Ejsing fremlagde budget sammen med regnskabet. Både opsat uden og med licensklub.
I de nye vedtægter, skal budgettet for det kommende år præsenteres på generalforsamlingen.
Enstemmigt vedtaget.
6. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 400,- årligt. Enstemmigt vedtaget.
7. Behandling af indkomne forslag:
Der er indkommet er 3 forslag.
Forslag 1: Skal vi arbejde videre med at blive en licensklub igen?
Formand Hanne Lauritsen spurgte generalforsamling om holdninger til dette?
Bestyrelsens holdning er, at hvis der er medlemmer heraf nogle af licensrytterne (ca. 8) som aktivt vil være i
licensudvalg og arbejde videre med muligheder, er der fuld opbakning.
Frands fremlagde økonomien omkring hvis vi vælger at blive licensklub.
Skriftligt spørgsmål fra Michael Slinger. Hvordan skal den ekstra investering på kr. 10-20.000 finansieres?
Det finansieres ikke via en kontingentforhøjelse, men gennem klubbens formue og overskud.
Deltagergebyr i løb er egenbetaling og der kan som i andre klubber evt. ydes et kørselstilskud.
Peter Larsen: Vi skal sikre at vi tiltrækker unge i klubben, og det vil vi kunne gøre via Licensklub, så fuld
opbakning.
Kurt: Det kan ikke passe vi skal gå i stå med investeringen i klubben, vi skal ikke spare op til noget, og at
klubben investere lidt årligt i ”licens”, vil give os mere omtale og tiltrække nye medlemmer (unge)

Beslutning: Det blev vedtaget såfremt der kan nedsættes et Licensudvalg, skal bestyrelsen indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling og præsentere budgetoplæg.
FORSLAG 2 - Brian Sørensen:
Løb i fremtiden. Klubben, Baghjulet i Middelfart dem har jeg kendskab / kontakt til, de er stoppet med
melfart løbet (24 timer) og vi kan overtage dette, er det noget vi vil?
Brian: De har drejebog, og vil gerne overdrage den, så det er bare at gå i gang.
De har genereret overskud på kr. 100.000 (primært sponsorer). Der er 3 ruter og ca. 400 deltagere.
Peter Skovbak: Helnes24 er opstartet af de tidligere arrangører, så de er skiftet til RAAM. Tror ikke på, at
der grundlag for et sådan løbstype, med mange deltagere og stort overskud.
Beslutning: Ingen afstemning, der skal undersøges noget mere konkret og vi skal kende forudsætninger.
FORSLAG 3- Frands Ejsing
Jeg vil gerne stille forslag på NBC-generalforsamling, om at der skal bruges skærm på baghjulet, når vi kørt i
NBC vinter- regi. Bestyrelsen træffer den endelige beslutning om skærmtype.
Carlsen: Hvornår skal skærme være på, hvem skal kontrollere og være politimand?
Der er meget som taler for, men ligeså meget som taler i mod!
Peter Skovbak: Foreslår en henstilling og anbefaling, at der køres med skærme fra standerstrygning til
standerhejsning.
Christian Langthjem: Der ligger allerede en beslutning om, at der henstilles til at køre med skærme i
vinterhalvåret.
Forslaget blev forkastet.
8. Valg:
Valg af formand (på lige år). Valg af kasserer (på ulige år).
Valg af 2 bestyrelsesmedlem (på lige år). Valg af 1 bestyrelsesmedlem (på ulige år).
Valg af 1 suppleant (hvert år)
Kasserer Frands Ejsing: Genvalgt
Christian ”Kesse” Larsen (bestyrelsesmedlem) og Bo Greve (suppleant) – ønsker ikke genvalg.
Mik Hatting: Valgt til bestyrelsen og Poul Erik Liljenberg: bestyrelsessuppleant
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
2 revisorer: Tenna Madsen og Henrik Bak
Revisorsuppleant: Erik Larsen
10. Eventuelt:
Skriftligt spørgsmål fra Marc Slinger: Skulle regnskabet ikke ha været udsendt sammen med indkaldelse?
Winkas systemet kunne ikke udsende vedhæftet fil, og der er sammen med indkaldelsen skrevet ud, at hvis
medlemmer ønsker regnskabet tilsendt, skulle man blot rette henvendelse til kassere Frands Ejsing.
Årets Motionist: Carsten Linkhusen
Årets motionist er en stor mand på mange måder. Det kan jo betyde i fysikken, men det kan jo også være
fordi, man kan rumme mange ting, og være klar til at stille sig til rådighed for andre….
Hele indstillingen kan ses på Facebook.

Nedsættelse af udvalg:
Rødspætteudvalg/ tøjudvalg: Hanne Lauritsen, Laurits T. Jakobsen og Peter Larsen (hjælp til rute og
afvikling)
Der er plads til flere…
Aktivitetsudvalg: Primære opgaver - standerhejsning, klubmesterskab, fest, lang lørdag og
socialarrangementer. Poul Erik Liljenberg, Henrik Carlsen, Keld Jensen (Dan-PR)
Tur og løbsudvalg: Frands Ejsing, Mik Hatting og Palle Larsen.
Licensudvalg: Mads Søndergaard og Laurits T. Jakobsen – plads til flere…
Motions og træningsudvalg: Opgaver - hvad skal foregå til træning, kaptajner, ruter mv.
Her er absolut plads til flere...

