
 

Næstved Bicycle Club, generalforsamling, d. 23/2 2017 

Afholdt i Auditoriet, Sct. Jørgens Skole, Manøvej 14, 4700 Næstved (referent: Ole Hansen) 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 19 stemmeberettigede medlemmer mødt frem. 

Formanden, 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 

a. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, ud over om antallet af medlemmer, 

som oplystes af kassereren 

3. Regnskab 2016 gennemgået i detaljer: Godkendt med akklamation 

a. Der var ikke tilfredshed med belønnings-mekanisme for 1 dags arbejde ifm. eget 

løb, da tilfældigheder (uretfærdigt) kan råde. Bestyrelsen fintænker konceptet. 

b. Ønske om at team-regnskaberne bliver en del af NBC’s regnskabsfremlæggelse, 

hvilket faktisk allerede er aftalt. Dette effektueres! 

c. Kan ’fallit’ på et team betyde at moderklubben ikke må have teams i 5 år? Det 

undersøger formanden. 

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. Kasserer Tom Levå genvalgt for 2 år, enstemmigt! 



b. Bestyrelsesmedlem Lennart Heine genvalgt for 2 år, enstemmigt! 

c. Nyt medlem Frederik Mathias Kold Thomsen valgt for 2 år, enstemmigt! 

d. Nyt medlem Hanne Jensen valgt for 1 år, enstemmigt! 

7. Ny bestyrelsessuppleant Henrik Andersen valgt for 1 år, enstemmigt! 

8. Ny rytterrepræsentant: Peter Haslund valgt af tilstedeværende ryttere, enstemmigt! 

9. Ny revisor: Jens D. Jensen valgt, enstemmigt! 

10. Ny revisor-suppleant: Jakob Frydkjær valgt, enstemmigt! 

11. Eventuelt 

a. Budgettet for 2017 fremlagt 

i. God diskussion om budgetteret over/underskud, udmunder i indstilling om 

ikke at bruge for meget af formuen 

ii. God diskussion omkring muligheden for at aflønne trænere, og give 

trænerne mulighed for at tage med til løb og eksempelvis køre ruterne 

iii. Bedre skillelinjer og regler for regnskabsfremlæggelse for teams ønskes 

b. Team PythonPro.com – Velowear regnskab fremlagt til alm. orientering 

c. Team WasteApp – AVIS regnskab skitseret og sæsonen kort omtalt 

d. Teamjakker for NBC ønskes. Hvem driver initiativet? 

Bestyrelsen tager bemærkningerne til punkterne under eventuelt til efterretning 


