Kolding Motocross Klub
Profilvej 8, 6000 Kolding

Referat af Generalforsamling 25/10/2014 i klubhuset.
Dagsorden:

Punkt 1:
Valg af dirigent; Jan Feddersen
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Stemmetællere vælges. Nej

Punkt 2:
Formanden aflægger beretning: Peter Hyllested.
2014 har været et arbejdstungt år for bestyrelsen, som pga. sygdom og udtrædelse har været i
undertal. Som følge af dette har der ikke været energi til at involvere medlemmerne tilstrækkeligt
og derfor har opgaverne ikke været uddelegeret. Det har sat sit præg på bestyrelsen, hvorfor flere
ikke ønsker genvalg.
Kantinen er et af de områder der virkelig kræver ressourcer at drive. Den nye bestyrelse bør
overveje at outsource opgaven på en eller anden måde.
Det har været et godt år for klubbens kørere, som har nydt godt af træningssamlinger med både
lokale- og professionelle trænere. Flere af klubbens medlemmer har bemærket sig med DM titler og
flotte resultater til løbene rundt i landet.
Klubben har fået et godt ry i sporten med de gode faciliteter og baneforhold vi har fået lavet. Der er
derfor brug for nye kræfter til at bygge videre på de muligheder vi har fået skabt.
Beretning godkendt.
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Punkt 3:
Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Ian Fasken.
Der er købt nye køleskabe til kantinen, som er finansieret af kantinekassen.
Regnskabet godkendt.

Punkt 4:
Behandling af indkomne forslag/ vedtægtsændringer. Der er ingen indkomne forslag.

Punkt 5:
Næsteformandens beretning – Carsten Jacobsen:
De forskellige klubudvalg og deres opgaver blev gennemgået. Der er masser af vilje fra
medlemmerne til at hjælpe med opgaveløsningen, men den afgående bestyrelse har ikke været gode
nok til at få opgaverne formidlet ud til medlemmerne.
Det anbefales at fortsætte med den nuværende model, hvor medlemmerne fra sæsonstart vælger sig
ind i et udvalg, som hver bliver styret af et bestyrelsesmedlem.
Der kan tages flere kommunikationsmidler i brug, da flere ikke har pc adgang løbende lægges der
op til, at nogle opgaver kan kommunikeres via en tavle i klubhuset.
Beretning godkendt.

Punkt 6:
På valg er 4 bestyrelsesmedlemmer:





Peter Hyllested – ønsker genvalg
Carsten Jacobsen - ønsker ikke genvalg
Bettina Grundahl - ønsker ikke genvalg
Keld Christensen udtrådt af bestyrelsen midt på året - ønsker ikke genvalg
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Nye kandidater til valg:




Dorthe Elkjær Nielsen
Betina Bjerregaard
Karin Andersen

Dorthe, Betina, Karin og Peter Hyllested er valgt.
2 suppleanter:



Barbara Andersen - første
Niels Boje Jensen - anden

Revisor: Morten Lind Støhs
Valg godkendt.

Punkt 7:
EVT.
Jan Feddersen fortæller om den nye miljøgodkendelse. Jan arbejder videre med dette.
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