Referat af generalforsamlingen den 15. november 2018

Mikael Andersen bød velkommen til generalforsamlingen 2018
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Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Peter L Kristiansen. Peter L Kristiansen blev valgt.
Peter L Kristiansen takkede for valget, og kunne konstaterede at generalforsamling var lovlig
indkaldt.
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Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Gitte Agerlin. Gitte Agerlin blev valgt.
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Bestyrelsens beretning
Mikael Andersen fremlagde bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning 2018.
Sikke et år - jeg må nok sige at det har været et MEGET travlt år i vores lille klub, flere vellykkede
løb, renovering af microbanen, arbejdsdage, klubmesterskaber, og massere af træning og
hygge…
Jeg skal nok undlade at opremse alle vores aktiviteter i gennem året, men blot konstatere at vi
har haft travlt. Jeg bliver dog nød til at fremhæve en lille ting - nemlig vores microbane- den er
efter den kæmpe renovering blevet super fin, og jeg håber at den vil tiltrække rigtig mange nye
medlemmer, Jesper og hans team, kan godt være stolte af et flot stykke arbejde.
Sidste år var vi på 9ènde pladsen over klubber med størst medlemsfremgang, i år var tallet en
flot 3 plads. Vi er i øjeblikket 135 medlemmer, hvilket gør os til den 6 største motocross klub i
Danmark (ud af ca. 46 klubber). Så jeg vil bare opfordre jer alle til fortsat at byde de nye
medlemmer velkommen.
Vi lavede jo en lille spørge undersøgelse for lige at tage temperaturen på klubben, tak til alle er
som gad svare - håber at årsagen til at ikke flere gad svare, er generel tilfredshed.
Nå men 30 personer svarede på spørgsmålene, og jeg vil her løfte sløret for nogen af de vigtigste
punkter, som bestyrelsen vil arbejde videre med til næste år. Vi skal nok rundsende hele
skemaet, sammen med referat fra general forsamlingen.
Q.1-7.Generelt kan man sige at der er fin tilfredshed med træning, og træningssammensætning,
samt sikkerheden på banen - MEN alle er klar over at de vist ikke er gode nok til at tage et flag,
og jeg må sige, at det er simpelt hen ikke en undskyldning at man selv køre…
Q.8-11. Træning med klubtræner er folk generelt tilfredse med, og man ønsker ikke at skulle
betale for dette.

Q.12-15 Information fra klubben, her skal vi satse lidt mere på direkte mails, i stedet for
Facebook, og hjemmeside.
Q16-17 Sociale arrangementer … overraskende var det sociale arrangement der fik flest % ,
klubtræning i Sverige. Vi har skrevet til nogle af de svenske klubber, for at undersøge
mulighederne.
Q.18-20. Klubmesterskab og pokalfesten kører vi videre med i den kendte udgave, det er der stor
stemning for.
Q.23-30. Arbejdsklip systemet fungere fint for de fleste, vi vil dog prøve at lave faste
arbejdsdage, da det tilsyneladende er nemmest at huske. Ii øvrigt dejligt at læse at 62 % af jer
kender til arbejdsgrupper og udvalg, men lidt ærgerligt at der ikke er flere som deltager i
udvalgsarbejdet. PS der ligger lister på disken, hvor man kan skrive sig på div. udvalg.
Q.31 Udvalget i Tutten er tilfredsstillende.
Q.32 De opgaver som flest synes at bestyrelsen skal prioritere i 2019, er ATK klubtræning,
forbedre toiletforhold, forbedre maxibanen.
Således meget klogere kan den nye bestyrelse trække i arbejdstøjet.
Tak for 2018 rigtig god jul og rigtig god sæson 2019.
Spørgsmål til beretningen:
Brian Høj spurgte hvorfor, at det overraskede, at man ville til Sverige og træne. Mikael Andersen
svarede at det overraskede, nok mest fordi man ikke havde spurgt før, og ikke lige havde tænkt
at det var så stort et ønske.
Jørgen Ilg spurgte hvilke klubber i DMU der lå over os i fremgange. Mikael Andersen svarede at
det var jyske klubber.
Freddy Johansen bemærkede at klubbens medlemmer også kunne selv kunne aftale at tage til
Sverige.
Peter L Kristiansen sagde at klubbens måske ikke skulle betale det hele udgiften til en
Sverigestur, men at man kunne finde en ordning. Gitte Agerlin svarede at det var der ikke penge
til, så det ville man ikke. Peter L Kristiansen bemærkede at han var sikker på at bestyrelsen fandt
en god ordning.
Lars Poulsen sagde at man også kunne spørge om de svenske klubber kunne tænke sig at træne
herovre, en bytteordning.
Mikael Andersen fortalte at Jørgen Kryger Andersen havde nævnt at Uddevalla måske ville være
venskabsklub.
Brian Høj bemærkede at det var op til de enkelte medlemmer om de ville deltage i
arrangementerne, alle har muligheden for at deltage. Sådan var det at være med i en forening,
det er ikke sikkert man kan deltage i det hele.

Niels Pihl spurgte hvad man havde tænkt sig at gøre ved maxi-banen. Mikael Andersen svarede
at ikke var nogle aktuelle planer.
Niels Pihl sagde, at man heller ikke bare skulle lave om på banen, for at lave den om. Og der skal
helst ikke være for mange personer i om det, som alle vil lave om på banen hele tiden.
Morten L Hansen fortalte at man var velkommen til at melde sig til baneudvalget, så kunne man
også få indflydelse på, hvordan banen skulle ændres.
Niels Pihl syntes, at det var var en god ide hvis man betalte dem som laver banen. Han mente at
når banen var god ville det tiltrække fremmede kører, der var begyndt at komme rigtig mange
fremmede kørere.
Til det bemærkede Jørgen Ilg at, det måske var fordi der var fri træning (= ingen krav om
flagposter).
Niels Pihl mente at det var fordi banens banen var god.
Dan nævnte at det har været diskuteret med betaling af banearbejdet. Problemet er, at der er
mange i klubben, som gør et stort stykke arbejde, og hvem skulle have betaling. Og han mente
ikke at der var andre klubber som betalte fremmede for at ordne banen.
Niels Pihl fortalte at man kunne fx anvende halvdelen af indtægter på fremmede kører til dem
som arbejder på banen, og det samme vedrørende prøvecross.
Dan Eriksen fortalte at vi havde mange udgifter til det kørende materiel, og det skal også betales.
Københavns Kommune har nævnt at der ikke var så mange penge længere.
Allan Jürs spurgte til hvilke reparationer der har været.
Dan Eriksen fortalte at det var mest slitage, men at der havde været mange udgifter.
Johnny Eriksen syntes ikke at det var en god ide at betale nogen for at lave noget arbejde.
Gitte Agerlin fortalte at man havde fået et tilbud på ca 24.000 kr. for en fremmede til at lave
banearbejdet fra april – september, og det var uden regning.
Peter L Kristiansen syntes at bestyrelsen skulle overveje at sænke ambitionsniveauet, så man
både som medlem og bestyrelsen ikke kørte træt i al det arbejde der er.
Nikita Ilg sagde at i Hedeland gav man træningspas til medlemmer fra andre klubber, som fx
hjælper til løb.
Lars Poulsen sagde at man skulle være meget bedre til at hjælpe hinanden herude ved
træningerne. Havde været TL i lørdags og det havde været meget hektisk.
Beretningen godkendt.
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Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
Gitte fremlagde årsrapporten, og fortalte at året overskud var fordi at vi havde fået penge fra
klubhuspuljen, ellers havde det været et stort underskud. Underskuddet skyldtes de store
udgifter til reparation af det kørende materie. Vi forsøgte at spare hvor man kunne, fx ved at
vælge nogle andre samaritter til løbene.
Peter L Kristiansen spurgte til andre indtægter. Gitte Agerlin fortalte at det var salg af en traktor.
Peter L Kristiansen spurgte hvorfor at indtægterne på medlemskontingenter var faldet når der
var flere medlemmer.
Gitte Agerlin fortalte at årsagen er, at vi heraf betaler licenser til a-kørene og udbetaler
medlemskontingent tilbage for dem som deltager i løb.

Mikael Andersen opfordrede til at man sender ind de løb man har deltaget i 2017, så kan man få
tilbagebetalt sit medlemskontingent for 2018.
Peter L Kristiansen spurgte til indtægterne for opbevaring og prøvecross.
Gitte Agerlin fortalte at det står i henholdsvis note 2 og note 4.
Regnskabet godkendt
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Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Gitte Agerlin fremlagde budgettet og fortalte at målet er at der hverken er overskud/underskud.
Budgettet godkendt.

6

Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Bestyrelsen foreslår at kontingentet ændres til:
1.200 kr. pr. person fra det år man bliver 11 år.
1.000 kr. pr person til og med det år man bliver 10 år.
Det blev godkendt
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Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Valg af næstformand
Freddy Johansen blev genvalgt
b. Valg af kasserer
Gitte Agerlin blev genvalgt
c. Valg af bestyrelsesmedlem
Morten L Hansen blev genvalgt
d. Valg af bestyrelsesmedlem
Jørgen havde trukket sit kandidatur.
Allan Jürs blev valgt
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Johnny Eriksen blev valgt som 1. suppleant
Peter L Kristiansen blev valgt som 2. suppleant
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Valg af revisor og revisorsuppleant
Peter L. Kristansen blev valgt til revisor
Lars Poulsen blev valgt til revisor suppleant.
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Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag for medlemmerne.
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Bestyrelsens forslag kan ikke sættes til afstemning, da der ikke var nok fremmødte. Peter L
Kristiansen bemærkede at bestyrelsen kan vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling
Eventuelt
Katrine Jürs foreslog at der blev indkøbt nye bænke til microbanen.

Klaus Tcherning Møller spurgte til Jesper Kjærs træning. Han har kun set træningerne med
microerne og pigerne. Har der været andre ?
Dan Eriksen bemærkede at han var sikker på at Jørgen havde styr på det.
Mikael Andersen bemærkede at man måske skulle sende datoerne ud vedr træning pr mail.
Tommy Steensen sagde at det var utilfredsstillende at fremmede kører (piger) fik træning af
Jesper Kjær, det skulle kun være for klubbens medlemmer.
Jesper Kristiansen fortalte at det var aftalt at Jesper K havde træningerne om mandagen og om
fredagen.
Johnny Eriksen kunne kun tilslutte at det ikke var godt nok at det kun blev meddelt på FB, og det
skal meldes ud på mail, og det skal kun være for klubbens medlemmer (= ingen fremmede kører
den dag). Og så skal datoerne meldes ud i god tid.
Jørgen ilg havde på en af sine TL-vagter, været ud for at nogle havde sagt at de skulle have gratis
træning, at det var aftalt med Mikael. Dette skal gøres bedre, så der ikke er nogle der træner
gratis.
Frode Uhre spurgte til hvad det koster at have træner på. Gitte Agerlin svarede at Jesper fik lov at
låne banen i samme antal timer som han underviste i.
Nikita Ilg fortalte at træningen om mandagen med Jesper Kjær havde været lidt kedelig, da det
var det samme som var blevet undervist i flere gange i træk.
Peter L Kristiansen takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Referent: Gitte Agerlin

Dirigent: Peter L Kristiansen

