
   
 
Referat af generalforsamlingen den 16. juni 2021 

 Mikael Andersen (MA) bød velkommen til generalforsamlingen vedrørende 2020 
 
Fra bestyrelsen var Mikael Andersen, Dan Eriksen, Rene Johansen, Johan Holmfred og Gitte 
Agerlin, og derudover var der 14 medlemmer til stede. 
 

1 Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslår Peter L Kristiansen, som blev valgt. 
 
Peter Kristiansen takkede for valget, og kunne konstaterede at generalforsamling var lovlig 
indkaldt. 
 

2 Valg af referent 

 Bestyrelsen foreslår Gitte Agerlin, som blev valgt. 
 

3 Bestyrelsens beretning 

 Sikke et år, jeg må nok sige at det har været et MEGET travlt år i vores lille klub. Uden at sige for 

meget, så har vores sæson været stærk præget af Corona situationen. Først med lukning så 

begrænsninger, og en hel masse administrativt for at få det hele til at flaske sig, og i bund og 

grund for at få noget træning i gang. 

  

På det organisatorisk har sæsonen, været ret stabil, dog måtte vi sige farvel til et bestyrelses-

medlem sidst på sæsonen, da vi ikke var enige om sanktionering i forbindelse med sidste afdeling 

af klubmesterskabet - bestyrelsen har DMU`s fulde opbakning. 

  

Vi fik iværksat en hel del træning, og fik kørt 4 afdelinger af klubmesterskabet. 

Officielle DMU løb blev det ikke til, dertil var Corona for stor en modspiller, men fulde af håb blev 

der ansøgt om 3 løb i 2021. 

  

Hvis vi skal fremhæve noget positivt omkring Corona situationen, så må det være vi fik mulighed 

for at omlægge maxibanen med tilhørende faciliteter, så som vanding, flagposter mv. 

Jeg synes godt vi kan være stolte af resultatet, en super sjov og udfordrende bane, som samtidig 

er lagt, så den dræner helt fantastisk, og er klar til træning, selv efter meget regn. 

Kæmpe tak til alle jer som knoklede på til det sidste. 

  

Vi fik lavet rigtig mange gode ting under ned lukningen, som vi håber at i alle sætter pris på. 

  

 Medlemstallet endte på 152, hvilket er rigtig flot, da det jo netop er i modgangstider vi skal stå 

sammen og løfte i flok. 

Vi kom igennem 2020, langt bedre end landsgennemsnittet, det er jo dejligt med loyale 

medlemmer. 



   
 

  

 Foreningens økonomi er godt og sund, det kan der læses mere om i kasserens beretning. 

  

Lidt kik i glaskuglen, 2021. 

 Afholdelse af 3 officielle løb i 2021. 

 ”Styr” på trænere og kontrakter til dem, så vi sikre god kontinuerlig klubtræning. 

 Uddannelse af 1-2 nye trænere i klubben. 

 Arrangere masse træning for alle klasser. 

 Installation af EYE-TRACK på maxibanen, så vi er fri for at slås med flagposter. 

 Afholdelse af klubmesterskab  

 

Morten Schubert spurgte hvem der var trænere i klubben. Mikael fortalte der p.t. er Kim Alex 

Olsen som ekstern træner, Morten L. Hansen som ”vores” egen og så er Johan Holmfred ved at 

blive uddannet ATK træner. 

 

Beretningen godkendt. 
 

4 Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 

 Gitte Agerlin fremlagde regnskabet. 
 
Peter Kristiansen bemærkede som revisior, at da han havde set regnskabet første gang, havde 
der manglet en oversigt over hvilke værdier der var i klubben. Der var efterfølgende blevet 
tilføjet et bilag, hvor alle værdierne fremgik, dette var fint, og Peter vil gerne have der også 
fremover er et bilag til regnskabet med klubbens værdier. 
  
Regnskabet godkendt. 
 

5 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. 
 
Morten Schubert spurgte med hensyn til DMU løb, om det var en del af budgettet og om det gav 
overskud. Løbet i april måned gav et mindre overskud end forventet, da vi måtte bruge mange 
penge på samaritter, da vi fik afbud fra vores sædvanlige samaritter. Det næste løb var der ikke 
så mange kørere, så her var overskuddet heller ikke så stort. 
Johnny Eriksen sagde man ikke skal holde løb for at generer overskud, men for at få flere ud og 
køre. 
 
Niels Pihl bemærkede at op til løb, hvor der kan komme flere fremmede kørere end normalt, vil 
det være en god ide at få 2 TL ledere på. 
Mikael svarede vi er opmærksomme på det, men at man som TL gerne måtte skrive i TL gruppen, 
hvis man havde behov for hjælp på en vagt. For eksempel hvis man ved andre klubber havde 
lukket eller lign. 
 
Budgettet godkendt. 



   
 

 

6 Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til næste år: 
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 
 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 a. Valg af formand 
Mikael Andersen blev valgt. 

b. Valg af næstformand for 1 år 
Dan Eriksen blev valgt 

c. Valg af bestyrelsesmedlem 
Rene Johansen blev valgt 

d. Valg af bestyrelsesmedlem 
Lars Poulsen blev genvalgt 

 

8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 Flemming Gaarn Nielsen blev valgt som 1. suppleant for 1 år. 
Diana Isaksen blev valgt som 2. suppleant for 2 år. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Peter L. Kristiansen blev valgt til revisor 
Johnny Eriksen blev valgt til revisor suppleant. 
 

10 Behandling af indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet nogle forslag for medlemmerne. 
 

11 Eventuelt 

 Morten Schubert forslog der blev gjort noget mere for de personer, som deltog i alle 
arbejdsdage, at de blev belønnet på en eller anden måde. 
 
Niels Pihl syntes at det var for nemt at få sine arbejdsklip som flagpost. Mikael fortalte at 
flagposter typisk er der i mange timer, og det er timerne der anvendes til at opgøre arbejdsklip, 
så derfor var rimeligt nok at en løbsdag på 8-9 timer gav 2 arbejdsklip. 
Johnny sagde at det var mange timer at tage en flagpost, og at det som regel var svært at få 
flagposter til løbene. Gitte bemærkede at det denne gang var gået noget nemmere. Dan 
supplerede at vi var begyndt at opdele medlemmer i rød / gul / grøn afhængigt at antallet af 
arbejdsklip, og der til sidste løb kun var skrevet ud til dem som ikke havde nogle arbejdsklip, 
hvilket havde givet bonus. 
Morten Schubert spurgte om man kunne fordele klippene ud på året. 
Johnny Eriksen bemærkede at man skal være glade for at folk kommer ud til 
arbejdsdagene/flagposter. 
Peter Kristiansen sagde han har respekt for bestyrelsen beslutning om at afholde løb og andre 
aktiviteter, som motivere at der kommer flere medlemmer, men man skal også vurdere om det 
bliver for stor en arbejdsbyrde for klubben/bestyrelsen. 



   
 

 Stig syntes det er ærgeligt at banen ikke bliver vedligholdt længere, der er flere steder hvor den 
er meget hullet blandt andet langsiden, og triplen er næsten væk. 
Jens Erik bemærkede der var en del snak i ryttergården omkring Lars Poulsen og banearbejdet og 
blandt andet om hvorfor Lars Poulsen ikke kunne få betaling for hans banearbejde. 
Dan Eriksen fortalte at Lars var blevet tilbudt at få penge for arbejdet, men at klubben bliver nødt 
til at få en regning på beløbet, da vi ikke kan betale uden bilag.  
Sune har haft fat i Lars Poulsen og de havde aftalt at de skulle snakkes ved. 
Morten sagde man skal huske at banen er det største aktiv i klubben, det er derfor folk kommer, 
så det er vigtigt at banen er god, så derfor skulle man overveje at få flere ressourcer til 
banearbejdet. 
Niels sagde at det var mange dage klubben var åben, og at banen ikke kunne være lige god til 
hver træning. 
Freddy bemærkede, jo flere fremmede kørere og hurtigere kørere, jo større vedligeholdelse af 
banen kræves. 
Klaus Møller spurgte til politikken omkring banearbejdet og hvem der bestemmer hvad der skal 
laves. 
Mikael svarede at der er et baneudvalg som består af Lars Poulsen og Morten L Hansen, og 
derfor er det dem som beslutter hvad der skal laves på banen, og hvordan det skal laves. 
Mikael sagde at vi ikke skulle diskutere på generalforsamlingen hvad der skal laves på banen og 
hvordan, men at det var baneudvalget det skulle diskuteres i. Mikael spurgte om der var nogle 
som ville være med i baneudvalget. Sune Tølløse og Stig Jønsson vil gerne være med i 
baneudvalget. Baneudvalget orienteres om at tage kontakt til Sune og Stig. 
Stig efterlyste den mail der skulle komme vedrørende at lære at køre traktor, han havde gået og 
ventet. Morten Schubert fortalt at han havde været ude og kører traktor, og at Stig bare skulle 
tage kontakt. 
Niels bemærkede at det er en hårdbane, så det er svært at lave den blød. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet. 
 
 

 

 

Referent: Gitte Agerlin                                                                                                       Dirigent: Peter L Kristiansen 


