
Referat DBC generalforsamling 2020 

Den 6. oktober 2020 fra kl. 19. 
Thorvald Ellegaard Lounge, Ballerup Super Arena 
 
33 stemmeberettigede medlemmer til stede 

Formand Bjarne Kratholm (BK) bød velkommen. 

Forsamlingen mindede de medlemmer, der døde i det forgangne år. Disse var Jørgen 
Lund, Nikolaj E. Jensen og Kurt Bork Christensen. 

1 ) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Palle Rosendahl, der blev valgt uden modkandidater. 

Palle Rosendahl konstaterede at generalforsmalingen var lovligt indkaldt. Dirigenten 
pointerede at alle indlæg skulle foregå fra talerstolen. 

Peter Hansen og Jan Ryan blev valgt som eventuelle tællestemmer.  

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

Bjarne Kratholm kommenterede på bestyrelsens beretning, der er offentliggjort på  
DBC website. Formanden bemærkede blandt andet, at 3-dagesløbet planlagt til 
november er aflyst grundet faren for coronavirus, men ogå at der planlægges et stort 
stævne i forbindelse med DBCs 140 jubilæum til maj. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

3) Fremlæggelse af regnskab og de kritiske revisorers beretning.  

Kassere Inge Lise Lieberoth gennemgik regnskabet i overskrifter. Regnskabet er endt 
med et overskud på 93.385 kroner. 

Grundet 3-dagesløbet er der både højere udgifter og indtægter. Der er et fald i 
kontingentindtægterne hvilket skyldes den generelle udvikling i cykelsporten samt 
coronavirus. 
Liberoth bemærkede at indkøbet af livestreamingsudstyr er afskrevet i regnskabet og 
forklarede desuden en ekstraordinær udgift i forbindelse med en grøn udgift på en 
tidligere DBC-bil. 

Jan Ryan spurgte til værdipapirer og forslog at lave en anden investering end 
obligationer. 

John Zagenberg spurgte til reklamerne på banen. Næstformand Tonny Møller Jensen 
forklarede at rettighederne tidligere har ligget hos 6-dagesarrangørerne, men at DBC 
har overtaget retteghederne til et udvalg af dem. 

Regnskabet vedtaget enstemmigt 

4 ) TMJ fremlagde budgettet for det kommende regnskabsår 



Næstformand Tonny Møller Jensen fremlagte budgettet til den det kommende 
regnskabsår. 
 
Der  er budgetteret med mindre kontigentindtægter grundet coronapandamien og 
med mindre indtægter og udgifter, da der ikke afvikles 3-dagesløb. 

5 ) Fastlæggelse af kontigenter 

De foreslået kontigenter blev enstemmigt vedtaget. 

Kai Karlsson spurgte til ændringen omkring medlemmer over 67 år. Bjarne Kratholm 
præciserede at dem, der nu er i kategorien, der får til nedsat pris fortsat skal betale 
nedsat pris. Der kan bare ikke komme nye til denne kategori. 

6 ) Behandling af indkomne forslag 

Et forslag til ændringer af love er offentliggjort på DBC website. 

BK orienterede om baggrunden for ændringer. Det vigtigste er at DBC-T i fremtiden 
bliver en integreret del af DBC landevejsafdeling. DBC har ambitioner om også at blive 
en landedevejsklub og kan få støtte fra kommunen til dette. 

Frank Reuter spurgte til om DBC bliver forpligtiget til at lave landevejsløb.  KR 
bemærkede at det er ambitionen på sigt. 
Kirsten Søvang bemærkede, at at det er alle medlemmers ansvar at arrangerer det 
landevejsløb, når det bliver aktuelt. 
Kai Karlsson mener at der er et krav fra DCU at vi arrangerer landevejsløb, afhængig 
af hvilken licens vi har hos DCU. 
Torben Olsen spurgte til, om DBC skal lave stjerneløbet igen. Bjarne Kratholm mener 
at det kunne være en god løsning. 

Peter Hansen spurgte til ændringer om rytterrepræsentant. Bjarne Kratholm svarede a 
rytterrepræsentanten bliver nu en del af bestyrelsen. 

Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod. 

7) Valg af bestyrelse og sportsudvalgsmedlemmer:  

Tonny Møller Jensen blev genvalgt som næstformand i 2 år. Dette uden modkandidater 
Inge Lise Lieberoth blev genvalgt som kasser i 2 år. Dette uden modkandidater 
Jimmi Madsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem i 2 år. Dette uden modkandidater 
 
Rytterpræsentan (Jørgen Sørensen) blev valgt for 1 år den 5. oktober på ryttermøde i 
Ballerup Super Arena. 

Der blev orienteret om børneudvalget 

8)  
 
a. Valg af kritisk revisor for 2 år - på valg Peter Hansen 
Peter Hansen blev genvalgt 
 
b. Valg af kritisk revisorsuppleant for 1 år - på valg Preben Dalsgaard  
Preben Dalsgaard blev genvalgt 



9 ) Orientering om eksklusion af medlem 
TMJ orienterede om en ekskludering af Rasmus Nejrup. Dette grundet en positiv 
dopingtest og en karantænedom på 4 år. Bestyrelsen har valgt at ekskludere Rasmus 
Nejrup i 4 år .  
TNJ orienterede om at dette er gjort for at vise et stærkt signal om at DBC tager 
kraftig afstand fra doping. I samarbejde med Team Danmark er der tilbudt hjælp til 
Rasmus Nejrup på forskellige områder. 

Jan G. Nielsen udtrykte at han synes det er en god beslutning, men spurgte til om 
man ikke skulle vente til alle instanser. TMJ understregede at han ifølge DIFs regler er 
han skyldig, selvom han har anket sagen. 

Ejvind Madsen spurgte til om Rasmus Nejrup er velkommen om fire år. TMJ sagde at 
som udgangspunkt nej, men en fremtidig bestyrelse kan ændre denne beslutning. 

Jan Ryan spurgte til om Rasmus Nejrup har indrømmet. TMJ forklarede at Nejrup 
indrømmede fra starten. 

10) Eventuelt 

Amund Johansen udtrykte ønske om, at valget rytterrepræsentant skal foregår på en 
anden måde. Og at han ønskede at valget faldt på en løbsrytter. BK forklarede at det 
er planen det skal foregå i forbindelse med generalforsamlingen, men det ikke var 
muligt i år grundet faren for coronavirus. 

Kim Ryan forklarede at der aldrig kommer løbsryttere til valget af rytterrepræsentant. 
Kirsten Søvang bemærkede, at der burde være mere information om valget af 
rytterrepræsentant. 

Jørgen Petersen spurgte til om der har været nogen repræsentanter fra DBC til DCU 
kongres. Palle Rosendahl fortalte om sin oplevelser ved kongressen. 

Uffe Hansen spurgte til om bestyrelsen har en ansvarsforsikring, så de ikke påtager 
sig gæld. BF mener at dette er under DCU og DIF, og DBC ikke selv har nogen. 

Ejvind Madsen spurgte til det nye landevejsudvalg. BK orienterede om at det først 
træder i kraft den 1. juli 2021. 

BK sagde tag for god, ro og orden og generalforsamlingen blev lukket. 

Det traditionsrige DBC hurra blev råbt.


