
Generalforsamling 2021 
2. november 2021 18:56 

Referent - Rasmus Berg 
I alt 21 Fremmødte. En klar forbedring i forhold til 2020.  
 
Dagsorden:  

1. Valg af Dirigent  
Valgt blev Jens Poulsen   
 

2. Formandens beretning 
Sæsonen 2021 blev som 2020 et anderledes år grundet Corona. Der har til trods for det været tilgang til klubben, der har
fået en del  nye og særdeles aktive medlemmer. Der har været afholdt 4 klubmesterskaber og 4 klubtræninger. De nye
blev kåret klubmestre til klubfesten.  
Der er blevet tildelt en stor sum penge til klubben, i form af 840.000 kr, fra kommunen. Af de penge er der blevet købt
en gravemaskine. Der er også blevet bestilt Eyetrack, og der skal laves vandingsanlæg. Banen vil blive lukket et stykke tid
henover vinteren, for at etablere de nye investeringer. 
Tak til bestyrelsen for et godt år.  
 

3. Årets Resultater 
Xander Kristiansen fik Sølv i DM quad 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab som er godkendt af revisorer og generalforsamling. Der er et lille fald i
indtægter, da et par sponsorer er faldet fra, og flere medlemmer er meldt ind efter 1/8. Dog er der en stigning i
træningspenge og indtægter fra klubmesterskab - bestemt positivt!  
En stigning i udgifter, blandt andet til banedrift. Gaver . 
og præmier er dobbelt i år, da der er blevet bestilt til både 2020 og 2021, i 2021. 
Årets resultat ender på 5730. Ikke ret højt, men der er blevet brugt penge på nye vinduer til klubhuset  
 

5. Behandling af indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) 
Søren M. Hansen genopstiller til formandsposten, og blev valgt  
Bestyrelsesmedlemmer: Nicolai Møller og Rasmus Berg genopstiller og blev valgt  
Thorkil Løkke blev valgt som bestyrelsesmedlem  

          
    7. Valg af revisor  
           Jens Poulsen og Torben Pedersen modtog genvalg  
     
    8. Valg af 2 bestyrelsessupleanter (1 år) 
           Michael Jensen og Karsten Kristiansen modtog genvalg  
     
      9. Valg af Miljøansvarlig  
           Lars Mortensen blev valgt  
   
     10. Eventuelt  
      Thomas Pallesen og Ulrik  har påtaget sig opgaven at indhente mulige sponsorer.  
      Der er blevet bevilliget penge fra trygfonden og MX-fonden til førstehjælpskurser, i forbindelse med vores hjertestarter.  
      Der blev snakket omkring forløbet med kommunen i forhold til den nye miljøgodkendelse. Ingen nyheder i den sag. 
      Snakken faldt også på løbsafholdelse. Det kræver meget opbakning foruden bestyrelsen, hvis løb skal afholdes.  
Bestyrelsen holder øje når der skal bydes ind på løb, og der fortrækkes et forårsløb.  
Der kom et par forspørgelser fra ikke-medlemmer af klubben. Det ene gik på banestatus, der må gerne informeres noget mere.
Vi satser på at der kan laves noget live feed fra eye-track.  
Efter klubmesterskab ønskes der et lille skriv omkring løbet. 
Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at afholde et eller flere klubmesterskaber med 2 heat pr. Klasse samme dag.  
 
 
 
____________________________          ____________________________           ___________________________ 
Søren M Hansen                                          Lars Mortensen                                            Rasmus Berg Christensen  



 
 
____________________________          ____________________________          ___________________________ 
Nicolai Møller                                              Thorkil Løkke                                                 Morten Mørkholt  

 


