Næstved Bicycle Club, generalforsamling, d. 27/2 2018
Afholdt i Auditoriet, Sct. Jørgens Skole, Manøvej 14, 4700 Næstved (referent: Ole Hansen)

Dagsorden ifølge vedtægterne. 17 stemmeberettigede medlemmer mødt frem.
Formand Ole Hansen bød velkommen og foreslog Brian Olander Hjort som dirigent.

1. Valgt til dirigent: Brian Olander Hjort, som konstaterede forsamlingen lovligt indkaldt
2. Formandens beretning: Godkendt med akklamation
3. Regnskab 2017 gennemgået i detaljer: Godkendt med akklamation
a. Spørgsmål omkring værdiansættelse af cyklerne i teams – Tom redegjorde for de
ændrede principper for vurdering og mellemværende med teams
b. De 3 regnskaber for hhv. moderklubben og junior- og seniorteam skal i højere
grad være overensstemmende og revideres samlet
4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, aktive: DKK 650, passive: DKK 300. Vedtaget!
5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogle forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. Formand Ole Hansen genvalgt for 2 år, enstemmigt!
b. Bestyrelsesmedlem Søren Andersen genvalgt for 2 år, enstemmigt!
c. Bestyrelsesmedlem Hanne Jensen genvalgt for 2 år, enstemmigt!
d. Nyt bestyrelsesmedlem Jens D. Jensen valgt for 2 år, enstemmigt!
7. Bestyrelsessuppleant Henrik Andersen genvalgt for 1 år, enstemmigt!
8. Ny rytterrepræsentant: Issac Rasmussen valgt af tilstedeværende ryttere, enstemmigt!

9. Revisor Jens Ranneries genvalgt for 2 år, enstemmigt!
a. Jens D. Jensen trækker sig – ny revisor Jakob Frydkjær valgt for 1 år,
enstemmigt
10. Ny revisor-suppleant: Søren Bæts Kristensen valgt for 1 år, enstemmigt!
11. Eventuelt
a. Budgettet for 2018 fremlagt til alm. orientering
b. Team PythonPro.com – Velowear regnskab fremlagt til alm. orientering
i

Den anvendte regnskabsperiode er oktober til oktober, men bør
harmoniseres med de øvrige regnskaber

c. Team WasteApp – AVIS regnskab fremlagt til alm. orientering
d. Kan vi spare på teamafgift ved samlet opkrævning? Tilsyneladende ja i 2017,
men det skete ikke i 2016, så Tom undersøger med DCU om vi har til gode?
e. Ole Rasmussen: Kan foreningen tjene på salg af fyrværkeri? Gerne tovholder
f.

Jane Heine: Der er for meget rod i klubbens lokaler, og alle skal se på sig selv!

g. Jens Ranneries: Der er ikke nogen risiko for udelukkelse af DCU ved økonomisk
sammenhæng mellem et konkurstruet team og teamets moderklub (paragraffen
er strøget)
h. Brian Olander Hjort: Hvorfor ikke følgebil til vintertræning? Ole: Den er valgt fra af
rytterne selv. Der er også sikkerhedsmæssige perspektiver ved at have en bil
bag gruppen, men også i at køre rytterne op til gruppen bagefter. Ole tager
videre til trænergruppen, som holder møde d. 7/3
i.

Hanne Jensen: Husk at melde jer til Rytterpræsentationen d. 12/3 2018. vi
mangler også fortsat en konferencier

Bestyrelsen tager bemærkningerne til de aflagte team-regnskaber og punkterne under eventuelt
til efterretning
Dirigenten takkede for god ro og orden og der blev råbt et 3-foldigt LEVE for NBC

