
 

Dagsorden ordinær generalforsamling i NBC 

Frederikshavn 5. februar 2020 

1. Valg af dirigent: 
Formand Hanne Lauridsen bød velkommen og foreslog på vegne af bestyrelsen, Peter Larsen.  
Enstemmigt vedtaget. 
Peter konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt både via Facebook og mail. 
 

2. Valg af referent: 
Peter Larsen foreslog på vegne af bestyrelsen Dan Kobberup som referent. Enstemmigt vedtaget. 
 

3. Bestyrelsens beretning af det forløbende år: 
Hanne fortalte om de mange aktiviteter og klubture som blev gennemført i 2019. Fra Standerhejsning med 
hotdogs (Tak til Kjeld & frue), klubtur til Mallorca og klubtur til Rønbjerg. Der var et lille fald i 
deltagerantallet til Rødspætteløbet. Flot tilslutning til lange lørdage, sociale ture og træninger. I efteråret 
og vintersæsonen, mødes flere til vintertræning, MTB-ture og i den virtuelle cykelverden på Bkool og Zwift. 
Årets klubmester blev Jacob Pedersen. Stor tak til bestyrelsen og udvalgene for godt samarbejde. 
Den samlede beretning er lagt på Facebook. Beretningen blev godkendt og taget til efterretning. 
 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse: 
Kasserer Frands Ejsing fremlagde regnskabet.  
Samme niveau af antal medlemmer og kontingentindtægter. Der er anvendt lidt ekstra midler på klubture. 
Rødspætteløbet gav et flot overskud på kr. 22.000. Hele klubfesten blev betalt af NBC.  
Årets overskud udgjorde kr. 20.553 mod kr. 30.000 i 2018. Vores indestående kr. 173.000 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Orientering af bestyrelsens budget for det kommende år til orientering: 
Kasserer Frands Ejsing fremlagde budget sammen med regnskabet.  
Klubben investere i tilskud til klubtøj og giver alle medlemmer en gratis trøje. Afhængig af opbakningen til 
klubtøjet (hvor mange og hvor meget medlemmerne køber), vil der være et underskud. Bestyrelsen har 
budgetteret med et underskud på kr. 60.000. Enstemmigt vedtaget. 
 

6. Fastlæggelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 400,- årligt. Enstemmigt vedtaget. 
 

7. Behandling af indkomne forslag: 
Der er indkommet er 4 forslag. 
 
Forslag 1: Gensidig kontingent med MTB9900. 
Bestyrelsen har været i dialog med MTB9900, og der er enighed om at klubberne i fremtiden skal 
samarbejde tættere. Derfor er der forslået, at der gives 50% rabat på kontingent hvis man er medlem 
begge steder. Forlaget godkendt, det forudsætter at MTB9900 godkender forslaget på deres 
generalforsamling. 
 
Forslag 2: Ændring af træningstider lørdage fra standerhejsning til standerstrygning 
Bestyrelsen indstiller, at træningstiden lørdage ændres til kl. 9 – søndag forsat kl. 10. 
Forslag forkastet ved simpel afstemning med håndsoprækning. 



 
 
Forslag 3: Ændring af træningstider lørdage fra standerhejsning til standerstrygning 
Finn Petersen indstiller, at træningstiden lørdage og søndage ændres til kl. 9.30. 
Forslag godkendt ved simpel afstemning med håndsoprækning. 
 
 

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 
Formand: Hanne Lauridsen, genopstiller og valgt. 
Bestyrelsesmedlem, Rene Hansen, genopstiller og valgt. 
Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Liljenberg, indstillet af bestyrelsen og valgt.  
Suppleant: Dan Kobberup, indstillet af bestyrelsen og valgt. 
 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 
2 revisorer: Tenna Madsen og Erik Larsen, indstillet af bestyrelsen og valgt. 
Revisorsuppleant: Salle, indstillet af bestyrelsen og valgt.  
 

10. Eventuelt: 
 
Årets Motionist: 
Vi har de seneste år været lidt omkring på de forskellige hold med udnævnelsen af årets motionist. For to 
år siden var det Poul Erik, fordi han bare er en god kammerat og hjælpsom så snart nogen har brug for det.  
Sidste år var det Carsten Linkhusen bl.a. fordi han ihærdigt forsøgte at få gang i hold 4. 
Så i år tænkte vi, at vi hellere måtte fortsætte den gode stil, og skifte lidt rundt mellem holdene. Så hold 1 – 
det er jer, der har en, der er lige lidt ekstra god ved de andre – hvis man kan være det på hold 1. 
Jacob Pedersen har taget meget initiativ til træningerne og er et lokomotiv som giver god læ. Han sørger for 
at få alle med hjem – se hele indstillingen på NBC web og Facebook.  
 
Nedsættelse af udvalg: 
Rødspætteudvalg:  Hanne Lauritsen, Peter Larsen, Dan Kobberup (presse)  
Aktivitetsudvalg: Keld Jensen, Poul Erik Liljenberg og Henrik Carlsen 
(Primære opgaver - standerhejsning, klubmesterskab, fest, lang lørdag og socialarrangementer) 
Licensudvalg: Mads Søndergaard, Laurits T. Jakobsen, Thomas Olsen mfl. 
Tur og løbsudvalg: Mik Hatting og Palle Jensen. 


