
  

Ordinær generalforsamling i CBR-klubben den 21. maj 2022 

Deltagere: Bestyrelsen (Jeanett, Mick, Jesper, Brian, Hanne) og Martin Rønne 

 

Jeanette bød, som klubens formand, velkommen. 

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent 
Hanne valgt som dirigent og referent. Ingen stemmetællere valgt grundet det lille antal deltagere.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Der var en kommentar til udsættelse af GF – burde den også have været varslet med 5 uger? 
Bestyrelsen meddelte, at de var kede af, at de var kommet i den sitaution, at de grundet jobmæssige 
omstændigheder var blevet nød til at udsætte GF. Iht. vedtægterne (pkt. 6.1) skal klubbens GF varsles med 
min. 5 uger, og afholdes i april eller maj. Det var årsagen til, at vi vurderede, at vi godt kunne udskyde 
datoen for afholdelsen af GF til denne dag i maj, uden ny 5 ugers varsling.  
 
3. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning blev læst op af Hanne. Der var ingen kommentarer til den, men spørgsmål til hvad 
årsagen kan være til så få deltagere til klubbens aktiviteter. Det blev drøftet, og der var enighed om, at det 
er vigtigt, at vi alle i klubben igen begynder at mødes fysisk – for at få bedre kontakt med hinanden igen, nu 
hvor samfundet igen er åbnet op. Vi skal have fat i medlemmerne personligt – ikke nok kun at slå det op på 
Facebook og hjemmesiden – folk skal igen i gang med at prioritere CBR-klubben. 
  
4. Aflæggelse af regnskab 
Jesper: I år har vi en ny regnskabsperiode i forhold til sidste år – nu fra den 1. januar til den 31. december. 
Dog er regnskabet for 2021 først fra den 1. februar, da januar 2021 var med i sidste år aflæggelse af 
regnskab.  
 
Butikskontoen er blevet nedlagt, da den var dyr i gebyrer (2.000 kr årligt). Jeanette kunne supplere med, at 

hun netop har fået at vide fra banken, at det vil komme til at koste ca. 2.500 kr årligt i gebyrer at have 

klubbens konto hos Spar Nord (da vi skal have en erhvervskonto). Drøftelse af hvad vi kan gøre for at undgå 

de gebyrer, da det er alt for dyrt i forhold til klubbens størrelse. Det blev konkluderet, at der skal findes en 

løsning snarest af den nye bestyrelse.  

Jesper gennemgik regnskabet, som er gennemgået og godkendt den 19. april af revisor Claus Stoubæk. 

Regnskabet blev godkendt af GF. 

Grundet oplevelse fra CBR-træffet i 2021 er det besluttet, at fremover er man først tilmeldt et 

arrangement, når betaling er modtaget. 

5. Indkomne forslag 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 
 
6. Årets program 
Brian: Der er GF i dag og CBR-træf sidste weekend i august – skal lægges op på hjemmesiden. Derudover 
kommer der en del andre træf. Men VIGTIGT, at vi får hanket op i vores medlemmer ved fx personlig 
kontakt om en køretur eller lignende, og at vi så får aftalt derfra. 
Med hensyn til vores eget træf → fx annoncere 3 datoer/weekender, hvor den weekend, der er størst 
interesse for, vælges. Gerne central placering i DK på fx MC Camp Fyn for at sikre størst mulig deltagelse.  
 
7. Aktiviteter i klubhuset 
Mick: Der har ikke været så mange aktiviteter grundet Covid-19. Der var kommentarer til, at der ikke er sket 
noget siden GF 2021, og mange ting virker uorganiseret og rodet, ligesom mange ting stadig mangler på 
hjemmesiden. Det ønskes fortsat, at de historiske data fra den gamle hjemmeside bliver tilgængelige igen, 



  

ligesom tekniske data igen bliver tilgængelige. Web-ansvarlig er Mick, og han vil få adgang til data fra den 
tidligere hjemmeside, og være tovholder for at data kommer ind på den nye hjemmeside. 
 
8. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
Jesper gennemgik budgettet for 2022.  
 
GF for i år er budgetteret til 2.100 kr, hvilket bliver mindre grundet det meget lille fremmøde. Der var ingen 
spørgsmål eller kommentarer til budgettet. 
 
Kontingent – det blev besluttet at den fortsætter uændret til kr 175 årligt.  
 
9. Valg af kasserer 
Jesper modtager ikke genvalg. Der kunne ikke vælges en kasserer. 
 
10. Valg af øvrig bestyrelse, revisor og suppleanter  
Brian modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem. Der kunne ikke vælges et nyt bestyrelsesmedlem. 
 
Revisor Claus Stoubæk modtager genvalg, og er hermed valgt. 
 
Vi har ingen suppleanter, da sidste års valgte ikke længere er medlem af klubben.  
Der kunne ikke vælges 2 nye almene suppleanter, men Martin Rønne meldte sig som revisor-suppleant, og 

blev valgt      . 
 
STATUS – der mangler ialt 4 personer: 

- En kasserer 
- Et bestyrelsesmedlem 
- To suppleanter 

Det betyder, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som iht. vedtægternes pkt 6.1 
skal indkaldes med 14 dages varsel, og skal ske senest 4 uger fra i dag.  
 
Dagsorden bliver valg af følgende: 

- En kasserer 
- Et bestyrelsesmedlem 
- To suppleanter 

Jeanette laver indkaldelsen og Mick sørger for udsendelse på hjemmesiden, og mail + teaser på FB. 

Det blev aftalt, at ekstraordinær GF bliver onsdag den 15. juni, kl. 20, og mødet bliver afholdt via Teams. 

 

11. Eventuelt 

Brian Strømkjær har begge pavilloner stående hjemme, og checker lige op på deres tilstand. Jeanette/Mick 
har beachflag og et banner hos dem. Der blev stillet et godt forslag om, at klubbens remedier fx skal følge 
formanden. 
 
 
Hanne Jensen 
Referent 


