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Generalforsamling
Lørdag den 16. november 2019
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Kristian Klausen
2. Valg af stemmetæller: Thomas Andreasen og Lasse Dahl
3. Formandens beretning: Notar fra Peter - 56 medlemmer - kommentar: mangle på
unge kører er en mangel hele vejen rundt i alle de andre klubber. Hvad gør dmu
for at tiltrække flere kører - Stort arbejde ude på skolerne - opfordring til at
deltage når de omkring liggende byer holder open - by night . Forslag mere
samarbejde med ungdomsskolen hvis klubben får flere træningstimer. (Se bilag)
4. Regnskab ved kasserer: Regnskab - regnskabet godkendes
5. Indkomne forslag Ingen indkommende forslag:
6. Kontingent 2020: Uændret - 700 kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer / suppleant
På valg: Jesper Larsen (modtager genvalg)
Mikkel Christensen (modtager genvalg)
Dorte Fog (modtager ikke genvalg) Jesper Larsen genvalg, Mikkel
Kristensen genvalg, - Emil Pihl stiller op og valgt uden modvalg.
8. Valg af regnskabskontrollant: Michael Jensen sidder et år mere er valgt for 2 år.
9. Eventuelt: Evt. Tak til bestyrelsen - positiv udvikling - positiv stemning - Dårlig
omdømme omkring en vanskelig bane hørers stadigvæk. Ros til bane folk, de gør
et godt stykke arbejde. Brug Facebook til at brande klubben . Lav en messenger
gruppe til intern information om at være sammen om at deltage i kørsel/træning Ønske nye ting i kantinen - energi bar - pasta salat. Spørgsmål vedr. skrue aften syntes det var en hyggelige aftner. Trænings center aftener? Grandprix igen?
Klubmesterskab i foråret lå meget tidligt.

Formandens beretning 2019
Så gik 2019, og hvor blev året egentlig af? Hvis jeg skal se lidt tilbage på årets gang, vil
jeg nævne lidt af de ting vi har været igennem.
Vi har igen i år fortsat ATK-samarbejdet med DMU og i den forbindelse valgt at uddanne
Thomas Brandborg som klubtræner inden for quad-feltet, han og Jesper Larsen har
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begge vist sit værd hen over sommeren igennem vores klubtræninger der som bekendt
har fundet sted den sidste torsdag i månederne i sommertids perioden, da vi satte gang i
dette projekt med de ekstra torsdage tilbage i 2018 var det fra bønderslev kommunes
side en prøveperiode der kunne dispenseres til i indeværende år, men vi har i 2019
været så heldige at få lov til at køre videre med disse træninger, men det er så også det,
hvis disse torsdage skal fortsætte som et permanent tilbud for klubbens medlemmer
kræver det en ny miljøgodkendelse.
Der har i år været en fornuftig tilslutning til disse træninger væsentlig bedre end året før,
og jeg vil sige at vi har nærmet os et punkt hvor det er lige før at det ikke kan
retfærdiggøre at der (selvfølgelig afhængigt af den ny bestyrelse) arbejdes videre med
mulighederne for en ny miljøgodkendelse, også set i lyset af at der på et tidspunkt
kommer et krav fra kommunen om en ny godkendelse.

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, det var en våd omgang
men det var rart at se at de fremmødte var klædt på til vejret, og der kom da også lidt
medlemmer ud af det.
Vi har i år afviklet klubmesterskaberne og de forløb som de skulle, meen vi fik så en
over næbet vedr. markrace alt var timet og tilrettelagt ned i mindste detalje alle
tilladelser mm. Var på plads, vi missede så lige marken hvor slaget skulle slåes da den
ikke nåede at blive høstet, en voldsom masse arbejde for ingenting… bedre held næste
år
Vi er i år ca. status quo hvad medlemmer angår vi har dog en væsentlig tilbagegang i
antallet af Micro/mini kører på 2 hjul, men dog en fremgang for de mindste på 4 hjul, det
er min anbefaling til den nye bestyrelse at hovederne virkelig lægges i blød for at få
gode og kreative ideer til at få flere af de helt unge medlemmer da det er ekstremt vigtigt
at der bliver arbejdet 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 har 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 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 vores store arbejdsdag i foråret 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,
der er også leveret nogle fine resultater ikke mindst i quad to 2. pladser og en 3. plads i
den samlede DM stilling super godt gået, 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.
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Inden jeg slutter helt, har jeg igen 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

