Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015
Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper
Kristiansen (JK)
Øvrige: 24 personer
1.

Valg af dirigent
Johnny Eriksen (JE) blev valgt enstemmigt

2.

Valg af referent
Gitte Agerlin (GA) blev valgt enstemmigt

3.

Formandens beretning
MA aflagde formandens beretning

4.

Kasserens beretning og godkendelse af regnskabet
Da Ann Eriksen (AE) var trådt ud af bestyrelsen fremlagde MA regnskabet.
MA bemærkede at regnskabet udviste et mindre overskud. De fleste penge er
gået til indendørs træningen i Slagelse og træningsugen i uge 30.
Rene Pedersen (RP) spurgte til træningslejren, klubmesterskabet og drift af
bane og klubhus.
MA nævnte de største poster til drift af bane og klubhuset - højtryksanlæg,
materialer til støjhegn, fryser, videoovervågning mv.
MA fortalte at træningsugen havde givet stort underskud, da trænerne skulle
betales uanset at der kun havde været få deltagere, og at der var indkøbt
materiale til støjhegn sidste år, som endnu ikke var blevet lavet.
MA fortalte at regnskabet var blevet gennemgået af revisoren Arne Schulz
RP vil gerne have at regnskabet bliver mere udspecificeret til næste år. MA
lovede, at det vil det blive.
RP og Rene Schotwin (RS) spurgte til støjhegnet, hvorfor det ikke var lavet.
MA fortalte at det var meningen, at det skulle laves på arbejdsdagene.
RP spurgte hvorfor pengene fra arbejdsklippene ikke bare bliver brugt til at hyre
nogle håndværkere til det. MA sagde at det må man overveje.
Jørgen Kryger (JØ) spurgte til træningslejren, som Jesper Kjær havde afholdt,
om hvad han havde betalt.
MA fortalte at Jesper betalte med træningstimer til klubben.
JØ fortalte at de (baneudvalget) havde brugt meget tid på at ordne banen.
JE bemærkede at det måske var en ide, at når man lejede banen ud, så skulle
den der lånte/lejede banen aflevere den i samme stand, som den blev lånt/lejet
i. Så måtte lejeren selv sørge for at ordne banen, eventuelt med aftale med
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baneudvalget. Dette ville bestyrelsen tage til efterretning.
Kasper Solberg (KS) var også enig i at regnskabet skulle være mere
specificeret.
KS spurgte omkring tutten. Han havde bemærket at der var sjældent åbent i
hverdagene.
MA fortalte at klubben ikke havde noget at gøre med tutten, denne drives af
Freddy og Berit.
KS troede at tutten blev drevet af klubben
RP spurgte i den forbindelse til køb af fryser. MA fortalte at køkkeninventar og
installationerne i tutten blev betalt delvist at Københavns kommune og delvist af
klubben. Det var ikke meningen at Freddy og Berit skulle betale for det.
Rene kunne ikke godkende regnskabet
Resten af generalforsamlingen godkendt regnskabet
5.

Valg af bestyrelse
Formand - MA genopstiller. Ingen andre stillede op. MA genvalgt.
Kasserer - da AE er fratrådt bestyrelsen skal der vælges en ny. Bestyrelsen
forslog Gitte Agerlin, som blev valgt som kasserer.
Bestyrelsesmedlem - Lars Poulsen er på valg og ønsker ikke genvalg. Dan
Eriksen (DE)vil gerne gå ind i bestyrelsen. MA havde fuldmagt fra DE. DE blev
valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem – JK er på valg og ønsker genvalg. Benjamin Langsted (BJ)
og Kasper Solberg (KS) ønskede også at stille op til denne post.
MA oplyste at den, som opstiller til denne bestyrelsespost, skal være klar over
at man overtager jobbet, som ansvarlig for prøve cross.
KS og BL trækker sig som kandidater, da de ikke ville kunne udfylde det job
som JK udfører.
JK blev derefter genvalgt.
Der blev holdt en kort pause.

6.

Indkomne forslag
Der er indkommet et forslag
MA bad forslagsstilleren Jørgen Kryger (JØ), om at fremligge sit forslag.
JØ undrede sig over, at man kunne stille op til bestyrelsen, uden at være til
stede. Ønsker derfor en ændring af vedtægterne, således at det kræves at man
skal være til stede.
JØ havde talt med MA om det, og de havde snakket om det eventuelt var nok at
der forelå en fuldmagt. Dette kunne JØ godt tilslutte sig.
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Rene Pedersen (RP) spurgte om man kan ekskludere et bestyrelsesmedlem,
hvis han ikke er til stede.
JE fortalte at man jo bare kan vælge en ny til næste år, det er derfor man har
valgperioderne.
FJ fortalte at man kan trække sig fra bestyrelsen, hvis man ikke har tid mere.
Arne Schulz (AS) spurgte om bestyrelsen kunne tage en ind, som ikke var valgt,
hvis der var en som trak sig i utide.
Peter Kristiansen (PK) fortalte at man har mulighed for at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling hvis der mangler bestyrelsesmedlemmer.
PK tilbød at give vedtægter for et eftersyn for bestyrelsen. Bestyrelsen takkede
ja til tilbuddet.
GA fremlagde følgende tilføjelse til paragraf 8. Valg til bestyrelsen kan kun ske
ved personligt fremmøde, eller ved fuldmagt, som der blev stemt om.
Forslaget blev vedtaget.
7.

Eventuelt
Rene Pedersen (RP) spurgte bestyrelsen om, hvem der får betalt licens og
klubmedlemsskab
MA oplyste at ingen i klubben får betalt deres licens og klubmedlemsskab.
RP spurgte omkring den forvirring der havde været sidste år, omkring hvem
som var med i bestyrelsen. Havde hørt at der havde været noget mail
korrespondance omkring André Christensen (AC)og Rene Giese (RG), og over
hvem som der var valgt.
MA fortalte at ved sidste generalforsamling, havde der usikkerhed om AC ville
genopstille til bestyrelsen. Ved generalforsamlingen havde RG meldt sig, og
havde også været med til et bestyrelsesmøde. Men da AC gerne ville være med i
bestyrelsen havde RG fået besked på at AC var med i bestyrelsen, og at RG ikke
var med i bestyrelsen.
Ifølge nogle havde der været afstemning og de mente at RG var valgt. Inklusive
RG, som også mente han var blevet valgt, og han havde jo været med til et
bestyrelsesmøde, og have fået en mail fra MA.
Stig Lassen (SL) mente ikke, at der havde været en afstemning, og havde gjort
opmærksom på det til sidste års generalforsamling til MA, at det ville blive et
problem.
JE foreslog at der skulle være hemmelige afstemning, så ingen skulle være
"nervøs" over hvem de stemte på.
FJ nævnte at dem der havde kritik af bestyrelsen burde møde op og gøre deres
stemme gældende.
PK sagde, at det der bliver stemt om på generalforsamlingen, er det gældende,
og efterlyste referatet for sidste generalforsamling.
Kasper Solberg (KS) bemærkede, at hvis klubben skal fortsætte, så skal der ske
en udskiftning og nogle nye kræfter til. Det virker, som om at der er nogle i
bestyrelsen, som ikke gør en indsats.
Kenni Johansen (KJ) spurgte KS om han mente at det var bestyrelsen, som
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skulle løfte klubben eller medlemmerne. KS svarede at det var alle som skulle
løfte klubben.
KJ nævnte at der var mange som bare betalte sig fra arbejdsdage, og ikke viste
interesse for arbejdsdagene, og dermed ikke ville bidrage til klubben.
KS sagde at man skal gøre noget for at bevare klubben.
JE sagde at AMcK, var en af de klubber der var nemmest at komme i, uanset
hvor meget forstand man har på cross.
RP sagde at han blot, spørger om det som der bliver snakket om i ryttergården.
For der er nogle som ikke l selv tør spørge.
Alberte Andersen (AA) sagde at folk skal stå ved det man siger.
AS nævnte, at det var godt at forslaget fra Jørgen var blevet vedtaget, så man
ikke kommer ud for det som sidste generalforsamling.
FJ nævnte at intet kan vedtages under eventuelt.
JØ spurgte om der er en årsag til at man ikke havde nogen suppleanter til
bestyrelsen. MA svarede at man bare kan stille forslaget, da det kræver en
vedtægtsændring.
JK vil gerne have at traktor garagen bliver tømt, så traktoren kan komme ind til
vinteren.
Ann foreslog at der laves et opslag på facebook.
MA sørger for lave opslag på facebook, at alt skal være fjernet senest 1.
december 2015.
Mathias Buch (MB) spurgte om containeren var klar, så man kan leje en plads.
Han havde ikke mulighed for opbevaring.
MA sagde at der stadig manglede noget på containeren, så den kunne aflåses.
Der var snak om det der manglede på containeren og man vil sørge for at få
lavet den færdig til 1. december 2015.
Klaus Møller (KM) spurgte omkring de forskellige udvalg og hvilke der er.
Efterlyste også information om hvad der skal laves på arbejdsdagene, og
generelt en liste over det arbejde, som der skal laves.
JE sagde at han ikke have været om søndagen. Der ville han gerne holde fri, når
han var der så meget de andre dage.
PK foreslog at man kunne anvende facebook, til information om det arbejde, der
skulle foretages på arbejdsdagene, ligesom medlemmerne også kunne komme
med forslag til det der skal laves.
MA svarede til KM at der findes en "klubmappe”, som blandt anden indeholder
oplysning om udvalg mv. Når man til næste år tilmelder sig, vil man få en mail
med nyttige oplysninger og med et link til ”klubmappen”.
KS spurgte omkring træningsleder. Ann sagde at der havde været et opslag på
facebook. KS nævnte at han gerne vil være træningsleder
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Kim Johansson spurgte om arbejdsdagene eventuelt kunne lægges om lørdagen,
så man starter kl 13.
FJ fortalte at der kommer en vest til træningslederen, så ingen er i tvivl om
hvem som der er træningsleder.
AE sagde at der skal være nogle flere flagdommere til træningen.
JE sagde at vi bør huske hinanden på at der skal være flagposter.
JØ spurgte hvad man gør i andre klubber
RP svarede, i andre klubber bliver der ikke trænet hvis der ikke er flagposter.
JE sagde at det må være løsningen at man stopper træningen hvis der ikke er
flagposter.
Der blev diskuteret hvor mange flagposter der skulle være.
MA nævnte at man havde nogle elektriske flagposter, men at de manglede at
blive lavet færdig. Skulle laves på en arbejdsdag.
RP sagde at vandet, der benyttes til vanding af banen, var meget forurenet. Han
og Jesper havde haft en konflikt med JK, som var træningsleder den dag,
omkring vandingen, som var startet medens der var kørere på banen. Syntes at
man fremover skal flage kørerne ud inden der vandes.
Vandingen kan startes via SMS, fra en person som ikke er på banen, i de tilfælde
kan træningslederen afbryde vandingen.
RP sagde undskyld til JK
MA fortalte at man havde glemt at vælge en revisor. AS genopstiller og alle
kunne tilslutte sig det.
JK fortalte at der kommer jord i næste uge, og at man gerne skal lade det være,
da det skal bruges til micro banen. Sidste gang havde nogen taget det til den
store bane.
JE takkede alle de andre frivillige som har gjort en stor indsats.
JE lukkede generalforsamlingen.

Gitte Agerlin

Godkendt af dirigent:

Johnny Eriksen
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