Referat generalforsamling tirsdag d. 8. december 2020
Referent Allan Elkjær
I alt var der 11 fremmødte inklusiv bestyrelsen. Så helt klart et område hvor der er
plads til forbedring
Dagsorden:
1. Valg af dirigent Valgt blev Jens Poulsen
2. Formandens beretning:

Årets beretning.
2020 blev året hvor tingene blev noget anderledes, forhåbentligt.
2020 blev som de færreste havde forestillet sig også i SMS.
Opgaverne blev af forskellig karakter og lidt for meget det som ikke er sjoveste som
bestyrelse, dvs praktiske foranstaltninger for at vi alle kunne virke med det at der
interesser os, motocross. Vi har fået en aftale på plads med vores parkerings areal og
har stadig nogle ting på ønskesedlen ved kommunen. Vi har holdt 4/5 bestyrelses
møder 2 gange klubmesterskab, og mangler stadig at kåret vores mestre. Vi har en fin
tilslutning af medlemmer på trods af tingenes tilstand. Tak for det.
Vi skal fortsat gøre os umage og det kan vi selvfølgelig kun gøre i fælles skab med
jer, medlemmer. Bestyrelsen skal have tak for den konstruktive tilgang til tingene.
Beretningen i år blev noget anderledes end tidligere år. Om formiddagen blev vi gjort
bekendt med at fritids og kulturudvalget i Silkeborg Kommune mandag aften
besluttede at imødekomme alle vore ønsker om forbedringer. Der har i flere år været
afsat kr. 3 millioner i kommunens budget til forbedringer på Elling banen. Penge som
skulle komme både os og Silkeborg Speedway klub til gavn. Vi indsendte før
sommerferien en lang ønskeseddel og som tidligere nævnt blev alt imødekommet. Vi
skal derfor have etableret:
- Eyetrack på 4 hop
- nyt samaritter rum
- udvidet tidstagningssystemet så vi kan få en sløjfe mere og dermed lave
mellemtider.
- vandingsanlæg til dækning af hele banesporet.
- 8-12 tons gravemaskine
I alt er der bevilget kr. 834.000,- som vi forventer er plus moms

3. Årets resultater Formanden kunne berette at ingen af vores medlemmer har
vundet mesterskaber i år.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kasseren fremlagde
det reviderede regnskab, som er godkendt af revisorer og generalforsamling. Trods
faldende medlemstal og begrænset aktivitet i årets løb, er det alligevel lykkes at lave
et overskud på kr. 32.823,00
5. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) Lars Mortensen valgt til kasserer posten.
Ronnie Sønderskov og Morten Mørkholdt valgt som bestyrelsesmedlemmer. En mulig
plads blev ikke besat. Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer og består altså nu af 6
7. Valg af revisor Jens Poulsen og Torben Pedersen modtog genvalg
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år) Michael Mikker Jensen og Karsten
Kristiansen blev valgt.
9. Valg af miljøansvarlig (1 år) Lars Mortensen blev valgt.
10. Evt. Punktet hvor der kan debatteres med ikke besluttes. Micro banen og dens
underlag blev diskuteret. Micro banen og de små piger og drenge som kører der er
fremtidens medlemmer i klubben. Det er derfor vigtigt at banen er til at kører på også
for en nybegynder. Det løse underlag er en stor udfordring for nybegynderen, men
for den erfarne er det ofte masser af træning på dette underlag som giver resultater
når der køres løb.
Der var også meget snak om alle vores nye investeringer i det nye år. Det bliver fedt
at kunne tænde for vandet hjemmefra, og komme ud til en perfekt bane.
På valg er:
Kasser: Allan Elkjær- Genopstiller ikke
Bestyrelsesmedlem: Michael Schuster - Genopstiller ikke
Revisor
Suppleanter

