Referat fra Generalforsamling i Lunderbjerg MotoCross Klub

1. valg af dirigent
Mogens Rasmusen valgt – og han erklærer generalforsamlingen lovlig indkaldt.
2. Valg af stemmetæller
Marian Aagaard og Peder Fogh
2.a Valg af referat
Marian Aagaard
3. Formandens beretning
Kopieres ind her

Formandens beretning 2018

Så er vi ved at være nået til vejs ende med 2018, og jeg vil i den
forbindelse se lidt tilbage på de aktiviteter vi har været
igennem.
I vinteren 2017/2018 gennemførte vi en række skrueaftener for
at imødekomme ønsker fra nye såvel som gamle og erfarne køre
hvor vi kunne berette lidt om alment vedligehold med videre,
det var en stor succes med god opbakning og dette bør gentages
i kommende vintermåneder
Vi startede som bekendt året op med at holde et DM-pitbike og
Micro pokal-løb, det er første gang i klubbens historie at vi har
været arrangør af et arrangement som dette det forløb som det
skulle stor tak til alle der hjalp til med at få det til at lykkes.

Vi har igen i år holdt åbent hus/raceday, det trak ikke så mange
til huse som vi kunne ønske, men de der mødte op, fik en god
oplevelse ud af det
Vi har i år fortsat ATK-samarbejdet med DMU og i den
forbindelse valgt at uddanne Jesper Larsen til ny klubtræner,
han har vist sit værd hen over sommeren ved at vi har haft
klubtræning den sidste torsdag i månederne i sommertids
perioden, da vi satte gang i dette projekt med de ekstra
torsdage var det fra bønderslev kommunes side en
prøveperiode der kunne dispenseres til, vi står så i dag og kan se
tilbage på de træninger vi har gennemført og må konstatere at
tilslutningen ikke kan retfærdiggøre at vi arbejder videre med
en fast ordning omkring træning udover de dage vi hidtil har
haft da dette vil kræve en ny og bekostelig miljøgodkendelse,
dette betyder (selvfølgelig afhængigt af den ny bestyrelse) at
ATK træning vil blive gennemført indenfor normale
træningstider.
Vi har desværre i år ikke haft tilgang men derimod tilbagegang i
antallet af Micro/mini kører, det er en lidt træls og problematisk
situation at stå i, så min anbefaling til den nye bestyrelse vil
være at arbejde målrettet på dette segment da det er disse vi
skal bygge det videre fundament for LMC på
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle de frivillige der ha været
med til at få de her ting til at glide uden jer kunne alt det her
simpelthen ikke lade sig gøre, og jeg vil i den her forbindelse

opfordre alle medlemmer til at engagere sig mere i det frivillige
arbejde der ligger bag at drive en klub som denne, for ingen
frivillige ingen klub sådan er det. (i den forbindelse vil jeg
nævne at vi ved sidste arbejdsdag havde et forrygende
fremmøde, det kan jeg ikke mindes at jeg før har oplevet)
Vi har igen i år været godt repræsenteret rundt om i landet ved
løb hvilket er rart at se, jeg kan kun opfordre alle til at komme
ud at køre nogle løb, både for at få rutine men ikke mindst for
det sociale aspekt i det da det skaber nogle stærke bånd, og det
vil også styrke den fælles klubånd.
Inden jeg slutter helt, har jeg en opfordring til ALLE om at holde
deres stamdata mv. ajour på DMU’s hjemmeside under
medlemsdata, og så et sidste opråb—sørg nu for at tilslutte jer
de ting der bliver arrangeret i klubben
Med disse ord vil jeg sige tak for et godt år og takke for et godt
samarbejde i bestyrelsen, dette har ikke altid været
gnidningsløst, men vi har i fællesskab fundet en vej og det er
den vej vi alle skal nemlig frem
Formand
Peter Hansen
4. Regnskab ved kassere Jesper Nesgaard
Kontospecifikationer udleveret og gennemgået. – Det aftales for overblikkets skyld at man fremadrettet
efter hver træning opgør indtægter i kantinesalg og gæstekører at notere dette og lægger en seddel i
kassen. Da det vil givet et mere korrekt billede af kantinedriften.

Resultat af årets regnskab er et negativ resultat på -6.429,76 kr., Hvilket dækkes af klubbens egen kapital.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Kontingent 2019
Klubmedlemskab og trænings pas for sæson 2019 koster 700 kr., og 1 dags gæstekører koster 100 kr. pr.
træning. Der var forslag fremme om at Mirco kører skulle have gratis baneleje som gæst. Det blev ikke
vedtaget.
Nye kører må benytte sig af klubbens åbenhus arrangement her er det gratis at kører på banerne for alle
gæster.
7. Valg af bestyrelse / suppleanter
På valg:

Suppleant:

Peter Hansen - genopstiller
Poul Møller Jensen - genopstiller
Andreas Skovgaard Nielsen - genopstiller
Steffen Baand - udtræder
Søren Dahl – genopstiller

Kandidater til bestyrelsen opstillet på dagen Sanne Mosbech og Mikkel Kristensen.
Da der skal vælges 4 nye til bestyrelsen afholdes skriftlig afstemning, hvor alle tilstedeværeden medlemmer
(Forældre stemme jf. vedtægterne på vegne af børn under 18) tilstede er 23 stemmeberettige medlemmer
og der er afleveret 6 fuldmagter, så i alt er udleveret 29 stemmesedler.
Der blev afleveret 29 stemmesedler 1 blev erklæret ugyldig.
Valgt til bestyrelsen ved alm. Stemmeflertal
Andreas Skovgaard Nielsen
Poul Møller Jensen
Peter Hansen
Mikkel Kristensen
Sanna Mosbech
Søren Dahl

25 stemmer
25 stemmer
21 stemmer
19 stemmer
11 stemmer 1. suppleant
3 stemmer 2. suppleant

8. Valg af regnskabs kontrollant
Michael Jensen
9. Evt.
•
•
•
•

Facebook side for LMC medlemmer
Klubben til stede ved open by night i henholdsvis Hjallerup og Dronninglund
Reklamere på skoler for klubben gerne via ung til ungmodellen
Mere åbent i kantinen når der er mange kørere – der skal laves en vagtplan der fungere – vi skal
opsøge flere frivillige til tjansen. Facebook gruppen kunne evt. virke som tilmeldings sted, således
at man havde en fornemmelse af hvor mange der kom – og ud fra det besluttede om kantinen var
åben eller ej. – Det kunne også meldes ud på Facebook gruppen at der var åbent i kantinen således
at dem der kommer ved på forhånd at der er åbent.

