
Referat fra Generalforsamling i Silkeborg Motorsport den 10. november 2015  

 

Ad.1 Jens Poulsen blev valgt som dirigent. 

Ad.2  Formanden, Søren aflagde beretning og takkede for engagement og opbakning blandt 

klubbens medlemmer i det daglige. 

 Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der har i årets løb været en del tumult med Silkeborg 

Kommune og naboerne. Vi håber at alt nu er faldet til ro igen, da DMU´s ønske om at 

benytte Ellingbanen til træning af landsholdet i speedway er trukket tilbage. Silkeborg motor 

sport og Silkeborg Kommune har ønske om at lave en ny lejekontrakt vedr. leje af p-plads 

med Gert.  

 Som formand for klubben opfordrede Søren til, at alle klubmedlemmer overholder 

hastighedsbegrænsningerne på Ellingvej og i øvrigt viser hensyn til naboerne og 

trafiksikkerheden. 

 Der har været afholdt 4 klubmesterskaber med stor tilslutning. 

 Der er pt. 27 passive og 102 aktive medlemmer, hvilket udgør en total på 129 medlemmer.  

 Klubben sætter stor pris på de frivillige som hjælper i dagligdagen. Søren opfordrer igen til at 

bruge kræfter på de medlemmer som tager del i arbejdsopgaverne (eks. Flagposter)og lade 

være med at bruge energien på dem som ikke ønsker at deltage i opgaverne.   

 

 Der har været afholdt diverse møder med idrætsrådet og klubseminarie. 

 

Ad.3 Dansk mester i Quad mini – Zander 

Ad.4 Regnskabet blev gennemgået af Allan. 

 Samlet indtægt i 2015    191.873 

 Samlet udgift i 2015      49.124 

 Netto resultater   142.749 

 Andre indtægter           239 

 Årets resultater før renter     69.364 

 Årets resultat      72.128 

 Aktiver i alt    173.629 



 Passiver i alt    173.629 

 Egenkapital i alt   149.958 

 Gæld i alt       23.671 

 Medlemmer aktive/passive   102/27 

 Regnskabet blev: Godkendt 

Ad.5 Ingen indkomne forslag. 

Ad.6 2 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: 

 Søren Hansen 

 Karsten Kristiansen 

 Søren Hansen blev genvalgt. 

 Ole Rebbe blev valgt ind. 

Ad.7 2 revisorer. 

På valg er: 

 Jens Poulsen 

 Ole Rebbe 

 Jens Poulsen blev genvalgt 

 Torben Petersen blev valgt 

Ad.8 2 suppleanter. 

 På valg er: 

 Michael Jensen  

Hugo Jensen 

Michael Jensen blev genvalgt. 

Troels Nørregård blev valgt ind. 

Ad.9 Miljøansvarlig 1 år. Lars Mortensen 

Ad.10   


