
Referat af DBCs 
generalforsamling 
2019 
 
Den 30. september 2019 
Ballerup Super Arena 

Referat: 

1 Valg af dirigent.  
Ole Kjeldsen (OK) blev valgt som 
dirigent.  
De afdøde DBC-medlemmer blev mindet  

Palle Rosendahl og Peter Hansen blev valgt som stemmeudvalg 
 
OK gennemgik desuden dagsordenen. 

2 Formanden fremlægger bestyrelsens beretning om clubbens virksomhed i det 
forløbne år.  

Michael Sandstød (MS) fremlagde bestyrelsens beretning. 

MS takkede derefter af efter 14 år som formand for DBC, og gennemgik den 
enorme udvikling klubben har gennemgået i de år. 

Sportschef Kenneth Røpke (KR) gennemgik kort den sportslige sæson og 
fremhævede specifikt Nytårsstævnet og den forbedrede økonomi dette stævne 
har givet DBC. Røpke gennemgik desuden også planerne for den kommende 
banesæson. 

Hanne Malmberg (HM) fortalte om samarbejdet mellem DBC og Ballerup 
kommune. Malmberg fortalte blandt andet om de tilbud som kommunen kan 
tilbyde via at være elitekommune samt samarbejdet med øvrige sportsklubber 
via kommunen. 

Anita Stenberg (AS) spurgte til muligheden for at stille spørgsmål senere i 
dagsordenen. OK forklarede, at hvis det omhandlede bestyrelsens beretning 
skulle spørgsmålene stilles nu. Men at det ellers var muligt at spørge ind til 
andre emner senere i dagsorden. 

Bestyrelsens beretning blev efterfølgende godkendt enstemmigt. 

3 Fremlæggelse af regnskab og de kritiske revisorers beretning 



Inge Lise Lieberoth (ILL) gennemgik DBCs regnskab, og fremhævede specifikt, 
at der er tale om et stort overskud, hvilket primært bunder i øgede indtægter 
omkring Nytårsstævnet. 

AS: Spurgte til hvad administrationsposten indeholdt. ILL redegjorde for dette. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

De kritiske revisorer henviste til den skriftlige beretning som findes i selve 
beretningen. 

4 Fremlæggelse af næstfølgende års budget til orientering.  

Tonny Møller Jensen (TMJ) gennemgik næste års budget til orientering. 

5 Fastlæggelse af næstfølgende års kontingenter: Bestyrelsen foreslår 
uændrede kontingentsatser: Seniorer på bane 1.500 kr., Junior/ungdom 1.300 
kr., drenge/piger 1.000 kr., medlemmer uden banekørsel 300 kr. og 
medlemmer over 67 år (uden banekørsel og med 5 års medlemskab) 150 kr.  

Svend Erik Hansen: Kunne godt tænke sig at betale på anden måde. TMJ 
forklarede, at DBC snarest vil indføre Klubmodul, der vil gøre betalingen 
lettere. 

De foreslåede kontigentsatser blev enstemmigt vedtaget. 

6 Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag modtaget  

7 Valg af bestyrelse og sportsudvalgsmedlemmer  

TMJ indledte med en hyldesttale til den afgående formand, og indstillede MS til 
æresmedlem. Dette  blev enstemmigt vedtaget. 
Henrik Elmgreen hyldede efterfølgende Sandstød med en tale om blandt andet 
forløbet, da Sandstød blev valgt for 14 år siden, og at der dengang var en 
mindre opposition til dette valg.  
 
A Formand for 2 år - på valg Michael Sandstød, ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår Bjarne Kratholm  

Kenneth Berner præsenterede sig selv, og fortalte at han stiller op til 
formandsvalg. Kenneth Berner gennemgik desuden sine ideer og visioner for 
udvikling af DBC. 

Bestyrelsen, ved Michael Sandstød, understregede at de bakker op omkring 
Bjarne Kratholm som formand.  

Der blev stemt blandt de fremmødte DBC medlemmer. 



Resultatet af afstemningen blev: 64 stemmer til Bjarne Kratholm, Kenneth 
Berner fik 9 stemmer, men der var 3 blanke stemmer. 
 
B. Sportschef for 2 år - på valg Kenneth Røpke, villig til genvalg  

Kenneth Røpke blev genvalgt uden modkandidater. 
 
C. Bestyrelsesmedlem for 2 år - på valg Hanne Malmberg, villig til genvalg  

Kenneth Berner ønskede at stille op til posten, og der blev skriftlig afstemning. 
Hanne Malmberg fik 62 stemmer, Kenneth Berner fik 9 stemmer og 4 stemmer 
var blanke. 
 
D. Bestyrelsesmedlem for 2 år - på valg Dan Frost, villig til genvalg  

Bestyrelsen meddelte, at de i stedet for Dan Frost indstillede Christian 
Ranneries. 

Christian Ranneries præsenterede sig selv, og hans tanker om evt. kommende 
arbejde i bestyrelsen. Hanne Malmberg anbefaldede Ranneries, der blev valgt 
uden modkandidater. 
 
E. Bestyrelsesmedlem for 2 år - på valg Jørgen Hertz, ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår Tina Dideriksen  

Tina Dideriksen præsenterede sig selv, og hendes poster og virke i 
cykelsportens verden. 

Tina Dideriksen blev valgt uden modkandidater. 
 
F. Rytterrepræsentant for 1 år - på valg Jørgen Sørensen. Vælges på seperat 
ryttermøde.  
 
Jørgen Sørensen er tidligere blevet valgt på et særskilt møde mandag den 23. 
september. 

Valg af sportsudvalg:  
 
G. Børneudvalg: Udvalget varetager de sportslige børneaktiviteter under 
ansvar over for bestyrelsen og efter godkendt budget. Udvalget består af 2-5 
medlemmer, der udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen, og der orienteres 
herom på generalforsamlingen.  

Ole Kjeldsen orienterede om, at børneaktiviteterne varetages af Simone Smith 
Larsen, Bjarne Kratholm, Kim og Jan Ryan. 

8 Valg af kritiske revisorer 



 
Palle Rosendahl blev genvalgt 
Preben Dalsgaard blev genvalgt som supplant 

9 Eventuelt 

Preben Dalsgaard (PD) spurgte til hjertestarter. Denne er placeret ved 
hovedindgang. PD vil gerne have en på inderkredsen. Dette blev noteret af 
bestyrelsen. Det blev foreslået at ansøge TrygFonden. 

Kirsten Søvang (KS) nævnte at hun stillede op til rytterrepræsentant, og havde 
et par kommentarer. Hun understregede, at hun ikke stillede op som utilfreds 
med Jørgen Sørensen, men hun gerne vil styrke båndene mellems rytterne og 
bestyrelsen. KS henstillede til at måden man vælger rytterrepræsentant. Dette 
mener hun bør gøres på et mere neutralt tispunkt. Desuden foreslog hun at 
arbejde med underudvalg og repræsentanter for flere hold. Kirsten 
understregede desuden, at hun gerne vil bidrage med arbejdsopgaver for 
klubben. 
Janni Borman foreslog, at rytterrepræsentant i fremtiden bliver valgt på 
generalforsamling. 
Anita Stenberg spurgte til hvad det betyder, at klubben skifter til Klubmodel. 
TMJ forklarede at det generelt gør det lettere at styre klubbens administrative 
funktioner samt kommunikationen til ryttere. 

Anita Stenberg bemærkede, at hun savner mere elitemiljø og fællesskab om 
dette. 

Anita Stenberg spurgte til den motorcykel som DBC har indkøbt. Jørgen 
Sørensen forklarede processen om at en rytter havde købt en motorcykel til 
eget brug. Dette kan ikke lade sig gøre grundet arenaen. Bestyrelsen har lavet 
en aftale om at Dion Åkerstrøm kan bruge den til træning. Rene Dupont 
understregede at Derny-cyklerne ikke kan bruges til sprintertræning. Dion 
Åkerstrøm forklarede, at han inddrager motorcyklen i sin træning. 

Anita Stenberg ønskede behov for formiddagstræning, og hun i fremtiden 
gerne vil kunne træne til EM i Derny. 

Christopher Bohn Ebert forklarede, at han tilhører sprintergruppen, og at han 
har en følelse, at de ofte bliver sat til side grundet landsholdstræning og andre 
arrangementer. Han vil gerne gøre opmærksom på, at han savner 
træningstider. 
Tim Bendtsen kommenterede, at de ikke får nogen støtte fra DCU, og takkede 
for den støtte de får fra DBC. Men han føler at de ofte bliver overset, og at han 
synes det er mærkeligt de ikke kan træne, når eksempelvis landsholdet træner. 
Kenneth Røpke forklarede at han sagtens forstå frustationer, men 
understregede at arenaen er presset til at tage eksterne arrangementer ind for 
at få økonomi i driften. Men understregede, at DBC arbejder med at presse 
arenaen og desuden finde alternative træningstider. Når DCU har banen er det 



dem, der skal råde over den. Som sportschef vil Røpke gøre alt for at få dem til 
at køre på løbsdagene i den kommende sæson. 

Jens Chr Dich: Ved at det generelt er svært at få programmet til at hænge 
sammen. Efterspørger flere træningstider og at man kan kombinere 
sprintertræningen med andre træninger samt at træne på andre tidspunkter på 
dagen. Kenneth Røpke bemærkede at dette er noteret. 

Christina Sørensen spurgte til posten med kaffekøb i regnskabet. ILL 
forklarede at det også omfattede vand til officials til stævner mv. 
 
Kim Ryan bemærkede, at han støtter op om bestyrelse arbejde med at få 
træningstiderne til at passe, og at det også går over andre hold i klubben og 
ikke kun sprinterne. 

Bjarne Kratholm sluttede af med at sige tak for valget til formand og 
understregede, at han vil gøre alt for at leve op til forventningerne. 
Kratholm gav desuden gave til Torben Olsen for hans mangeårige arbejde med 
B&U i DBC. 

Det blev desuden givet blomster og vin til Sandstød. 

Generalforsamlingen blev afsluttet med det klassiske DBC hurra. 

Godkendt:  
 
 
 
_____________________   _________________________  
Ordstyrer      Referant  


