Referat af generalforsamlingen 2015
Kolding den 31. oktober 2015

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse at det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag / vedtægtsændringer.
5. Valg af evt. formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og kørerepræsentant.
 Peter Hyllested træder tilbage fra bestyrelsen efter mange års indsats for klubben.
 Ian Fasken, Brian Larsen, og Bjarne Mazur er på valg og modtager genvalg.
6. Eventuelt.

1.
Jan Feddersen enstemmigt valgt som dirigent.
Generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dagsorden er sendt ud. Der er Ingen
indkomne forslag.
Regnskabet er ikke klar til fremlæggelse. Bestyrelsen har besluttet, at regnskabet udsendes via
kontaktlisten pr. mail. Jan har ved selvsyn konstateret, at der er penge i banken, så kassen er ikke tom! Hvis
regnskabet giver anledning til kritiske forhold kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Der var
ingen kommentarer fra de fremmødte til denne beslutning.

2.
Vi har holdt et af Danmarks største løb med over 200 tilmeldte kørere. Vores mini hold vandt for 2. år i
træk. De havde næsten ingen konkurrence, da de var langt foran. Tillykke til Lasse Junge, Rasmus Pedersen
og Michel Schmidt. Maxi hold gjorde det godt og Old Boys gennemførte.
Året startede med et micro løb, hvor vi fik transpondersystemet installeret.
Sidst på året afholdt vi B DM med 120 tilmeldte kørere.
For første gang nogen sinde har vi fået 2 maxi A kørere i år – Thomas Feddersen og Thomas Rasmussen.
Parkeringsforholdene blev løst til UG med ingen varsel pga. oversvømmelse. Dommerrapporten var
grundlæggende god.

Rasmus Pedersen blev Danmarksmester i A85
Før sommerferien var vi over 100 medlemmer. 87 stamklubmedlemmer og 26 B klubmedlemmer.
Vi har skiftet bank i 2015 fra Danske Bank til Spar Nord. ¼ del af klubbens midler står fortsat i Danske Bank.
Dette vil fremgå af regnskabet senere.
Sektionstræningerne for medlemmer er generelt godt modtaget.
Brian, Kasper og Nick – nu også Jesper Kjær Jørgensen med talent hold. Vi overvejer om det er et fornuftigt
koncept til vores medlemmer.
Generel fin opbakning med undtagelse af en med Kasper med meget regn.
Ny miljøgodkendelse er på vej. Åbner for større muligheder for klubben. Det kræver meget energi at drive
en klub via frivillige kræfter nøjagtigt som hjemme. Gentagelse af sidste år. Vi skal ikke have nogen til at
brænde ud, så alle må hjælpe til.
3 arbejdsdage er ikke nok – det er meget energi krævende at få folk til at hjælpe. Det vil være dejligt, hvis
folk vil tage mere ansvar. Hjælp hinanden med at få andre til at tage ansvar. Vi har en fantastisk klub som vi
sammen skal udvikle. DMU havde også øje på os og spurgte om vi ville hold Hold DM’et det var ikke noget
vi aktivt søgte. Vi er en af Danmarks bedste klubber.
Beretningen blev godkendt.

3.
Regnskabet kan ikke godkendes, da det ikke er udarbejdet. Udsendes til medlemmerne via mail.
4.
Ingen modtagne forslag
5. Valg
Peter takkes for indsatsen i de sidste mange år (7-8 år). Peter har lagt mange timer i klubben selv efter hans
søn stoppede. Derfor ønsker bestyrelsen at sende Peter på weekendophold og har købt et gavekort.
Ian Fasken genvalgt
Brian Larsen genvalgt
Bjarne Mazur genvalgt
Betina Bjerregaard ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ole Bjerregaard Andreasen valgt
Første og anden suppleanter: Sebastian Ørnstrøm og Thomas Feddersen
Revisor: Sebastian Ørnstrøm valgt.
Steen Haugstrup Vig valgt som afløser for Peter.

Kørerrepræsentant: Jan Feddersen valgt.

6.
Evt.
Hvilke løb er søgt?
Der er søgt en Maxi regionsmesterskab
Vi ønsker også at søge en Sjøholm cup – dette er dog ikke opslået endnu.
Sebastian Ørnstrøm ønsker ændring af klubmesterskabs konceptet til heldags arrangementer. Bettina
Grundahl ønsker, at der også skal koordineres mellem DMU og DMCU. Det er en god ide, men det kan nok
ikke lade sig gøre at lave 5-6 afdelinger. Det kan være en kombination af tirsdage og lørdage.
Klubmesterskabet kunne være 2 torsdage og 2 x heat på 2 lørdage. For få hænder til afviklingen af
klubmesterskabet. Der mangler det sociale element. Andre klubber kan nå at afvikle klubmesterskabet på
hverdage. Der er delte meninger om at tage weekenderne i brug. Bestyrelsen inddrager suppleanterne i en
snak om mulighederne.

Der er ønske om udvidelse af micro. Bestyrelsen har planer om åbent hus arrangement i 2016, hvor micro
også vil være omfattet. I Børkop havde de medie dækning af åbent hus. Det var en stor succes. BMS havde
10-15 maskiner som konstant var i brug, der var ikke konkrete beviser på nye medlemmer som følge af
arrangementet.
Bestyrelsesmøde referaterne ligger på hjemmesiden, der er delte meninger om, at publicere dem på
Facebook, da gruppen indeholder meget mere end medlemmer. Forslag til bedre informationskanaler er
velkomne.

