
Referat fra generalforsamling i CBR klubben den 8. maj 2021 
 

Deltagere: Jeanett Ravneberg (formand), Brian Strømkjær (best.medlem), Mick 
Ravneberg (best.medlem), Jesper B. Andersen (kasserer), Hanne Jensen 

(best.medlem), Karsten L. Lund, Brian Terkelsen, Shila S. Terkelsen, 
Flemming Gybel, Jannie Gybel, Vibeke B. Hollesen, Ole Jeppesen, Jens 
Pedersen, Niels Jensen, Martin Rønne, Peter H. Villadsen 

 

 
1. Valg af dirigent, stemmeoptællere og referent 

Dirigent: Flemming Gybel 

Stemmeoptællere: Peter H. Villadsen og Vibeke B. Hollesen 

Referent: Hanne Jensen 

 

2. Godkendelse af dagsorden → Godkendt 

 

3. Bestyrelsens beretning (v/Hanne) → Godkendt 

 

4. Aflæggelse af regnskab  

Regnskabet blev gennemgået af Jesper. 

Der var 11 deltagere til CBR-træffet i 2020. 
 

Spørgsmål til regnskabet: 
- Regnskabet ikke uploadet rettidigt på hjemmesiden iht. vedtægter. 

Korrekt, og taget til efterretning. 
- Startpakke fortsat – skal fortsat bestilles særskilt. 
- Udover kassebeholdning på godt 25.000 kr. er der butikkens lager-beholdning 

på godt 5.000 kr.  
- På spørgsmål til måden butikken fungerer på fortalte Jesper, at han ønsker, at  

der ændres til direkte bestilling, så vi ikke har noget varelager mere. Det vil 
dog nok reducere impuls-købene, og bør genovervejes. 

 

Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Indkomne forslag 
Bestyrelsens har stillet følgende forslag: 

 

5.1 Regnskabsår 
Nuværende:  

Regnskabsåret starter den 1. februar. 
 
Foreslås ændret til: 

Regnskabsåret følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. 
 

(Formål med ændringen: Vil give et bedre overblik over årets fulde regnskab, inkl. 
årets kontingent-indbetalinger, som pt. ligger i tidligere regnskabsår (inden 15. 
januar)). 

➔ Godkendt 
 

 



7.1 Bestyrelsens størrelse og valg 
Nuværende:  

Bestyrelsen består ved af 5 bestyrelsesmedlemmer.  
Valg af bestyrelsen sker på den ordinære generalforsamling, hvor hele bestyrelsen 

er på valg.  
Ved en ekstraordinær generalforsamling vil valg normalt ske, hvor der er behov 
for at supplere op i bestyrelsen.  

 
Foreslås ændret til: 

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer. 
Valg af bestyrelsen sker på den ordinære generalforsamling.  
Ulige år er følgende på valg: Formand og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer. 

Lige år er følgende på valg: Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. 
Suppleanter, og revisor + suppleant, er på valg hvert år.  

 
(Formål med ændringen: At sikre kontinuitet i klubbens bestyrelse).  
➔ Godkendt med 13 stemmer for og 3 stemmer imod 

 
Slette 

8.2 Disse vedtægter kan kun ændres på generalforsamling, hvis dette er 
forvarslet ved indkaldelsen. De ændres ved afstemning.  
 

og i stedet ændre 3. pkt. (i kursiv nedenfor) 
 

6.1 Retningslinjer for generalforsamlingen 
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i april eller maj måned. 
• Generalforsamlingen indkaldes med min. 5 ugers varsel via vores 

hjemmeside.  
• Revideret regnskab gøres tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 3 uger 

før generalforsamlingen.  
• Indsigelser og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 

være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

• Indsigelser og forslag til generalforsamlingen vises på hjemmesiden senest 7 
dage før generalforsamlingen.  

 
Foreslås ændret til 

 
• Indsigelser og forslag, inkl. forslag til ændring af vedtægter, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 
(Formål med ændringen: Forenkle proceduren for indkomne forslag, så den er ens 

for generelle forslag som for forslag til ændring af vedtægter).  
➔ Godkendt, og med omgående virkning 

 

6. Årets program (v/Brian)  
Flere arrangementer blev nævnt med håb om gennemførelse i henhold til 

nuværende Covid-19 restriktioner.  
 

Ønsker om tur til Hamborg og Assen – som i de gode gamle dage      . 

 

CBR træf 2021 arrangeres af Flemming og Jannie Gybel. De har kigget på 
spejderhytte m/plads til 32 personer v/Dianalund – ikke langt fra Sorø. Fællestur, 



mad, musik, måske leje pølsevogn. Alternativer drøftet af hensyn til lavere 
budget.  

 
7. Aktiviteter i klubhuset (v/Mick) 

Det forventes, at galleri kommer op at køre ASAP, så folk selv kan uploade 
billeder. Ligeledes tiltag i henhold til indkomne forslag. 
 

På kommentar om at det er trist at al historik fra gammel hjemmeside er væk – 
klubbens historie, referater mv. Hvorfor har bestyrelsen valgt at smide alt det 

gamle ud? Karsten L. Lund kunne meddele, at der stadig er adgang til alt det 
gamle, men meget var meget gammelt, og mest fra Forum. Alle billeder er lagt 
over på den nye hjemmeside.  

Konklusion: Foreslået, at hver medlem skriver forslag til bestyrelsen, om hvad 
der ønskes flyttet over fra den gamle hjemmeside.  

   
8. Fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent (v/Jesper) 

Budget fremlagt. 

Spørgsmål til Bank (Erhvervskonto) – 1100 kr. årligt.  
Drøftelse af budget for CBR-træf 2021. 

Budget blev godkendt enstemmigt 
 
Kontingent:  

Drøftelser og afstemning om kontingent skal hæves eller bibeholdes.  
Bibeholdes → 13 stemmer for og 3 stemmer blank 

Konklusion: Kontingent på 175 kr. årligt bibeholdes. 
 

9. Valg af formand og kasserer  
Jeanett Ravneberg modtager genvalg → genvalgt 
Jesper Andersen modtager genvalg → genvalgt 

 
10.  Valg af øvrig bestyrelse, revisor og suppleanter 

Mick Ravneberg modtager genvalg → genvalgt 
Brian Strømkjaer modtager genvalg → genvalgt 

Hanne Jensen modtager genvalg → genvalgt 
Revisor Claus Jørgen Stoubæk modtager genvalg → genvalgt 

 
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen 

Jannie Gybel og Karsten L. Lund blev valgt       

 

Der skal vælges 1 suppleant som revisor 

Flemming Gybel blev valgt       

 

11.  Eventuelt 
Spørgsmål om rabat-aftaler stadig er aktuelle? Brian Strømkjær har fulgt op på 
vores aftaler. Status kommer på hjemmesiden snarest. 

 
Der opfordres til at alle undersøger, om nogen kunne være interesseret i at være 

klubbens sponsor mod at få deres navn på forsiden af hjemmesiden. 
 
Referat skal uploades i PDF eller HTML. 

 



Indbydelse til GF skal uploades på hjemmesiden – kun for medlemmer, men gerne 
teaser herom på offentlig hjemmeside også. 

 
 

 
 
Hanne Jensen 

referent 
  

 
 
   

 


