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Antal fremmødte: 34 

 

1. Valg af dirigent 

 

 Morten Gade blev valgt og konstaterede at der var rettidigt indkaldt til Generalforsamlingen. 

 

2.  Formandens beretning 

 

Henrik Jess Jensen gennemgik formandens beretning, som var omdelt på bordene.  

 

Udvalgt fra beretningen refereres: 

 

I forhold til den kommende sæson er der fire arrangementer, hvor vi skal bruge ”frivillige-

hænder”. 

- Sparekassen Vendsyssel-løbet mandag den 2. april 2018,  

- Nordjylland Rundt lørdag den 9. juni 2018,  

- 1. etape af Post Nord Danmark Rundt, Aalborg – Aalborg den 1. august. 

- Aalborg CX – cross-løb, forventelig i november 2018. Dato tilgår. 

 

 

Tak til vores sponsorer for at gøre det økonomisk muligt at udvikle klubben med flotte 

arrangementer og gode tilbud til rytterne. Husk alle at ”Vores sponsorere støtter os - og vi støtter 

dem”. Speciel tak til Sparekassen Vendsyssel, Spilnu.dk og Skoda Aalborg.  

 

Tak til de mange personer der utrætteligt bidrager til klubbens udvikling via frivilligt arbejde. 

Specielt tak til trænerne for en god og stabil indsats. Også tak til bestyrelsen for samarbejdet. 

Det har været et godt samarbejde præget af effektivitet og ønsket om at få noget til at ske. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
 

Lisa Vinther gennemgik det omdelte regnskab. 2017 ender ud med et underskud. Primært på 

grund af nedskrivning af tøjlager, som følge af at vi skifter til nyt tøj i 2018-2020. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 a. Budget 2018 

 

Henrik gennemgik budgettet for 2018. 

 

 b. Fastsættelse af kontingent for 2018 

 

 Den nuværende kontingent fastholdes. 
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4. Indkomne forslag 

 

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af næstformand (Kim Christiansen er villig til genvalg) 
 

 Kim Christiansen blev genvalgt. 

 

6. Valg af kasserer 

  

 Jakob Trane blev valgt. 

 

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) og 1 suppleant (Anders Lind er villig til genvalg) (1 

år) 
 

 Klaus Peter Petersen blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

 Anders Lind blev valgt som suppleant. 

 

7. Valg af rytterrepræsentantsuppleant (1 år) (Patrick Bak Nielsen er villig til genvalg) 

 

 Patrick Bak Nielsen blev valgt. 

 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

 

 Morten Gade blev valgt som revisor og Michael Decker blev valgt som revisorsuppleant. 

 

9. Supplering af udvalg 

 

 I efteråret blev der dannet et Børn- og Ungeudvalg. Der blev givet en kort orientering om 

nogle af de ting der har været drøftet i udvalget: 

 

- Samkørsel til løb 

- Overnatning i klubben 

- Fællesspisning 

- Evt. klubaften hvor der orienteres om hvordan det hele foregår, når man er til løb. 

Klippekort til nye ryttere m.m. 

 

  

10. Eventuelt. 

 Formanden takkede Pia Ryttersgaard og Lisa Vinther for samarbejdet i bestyrelsen og deres 

store indsats for klubben. 

  

 Lodtrækningspræmien tilfaldt Søren Haugaard. 

 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden 


