Referat af Generalforsamlingen d. 1. Februar 2020
1. Valg af dirigent:
Her blev Jørn Germansen valgt uden indvendinger.
2. Formandens beretning:
Per læste formandens beretning op.
Her blev bl.a. meddelt, at der er mangel på hjælpere generelt set i klubben. Vi mangler en
del som ønsker at ”uddanne” sig i de enkelte områder. Alle er velkomne til at melde sig til
kursus og tages imod med kyshånd fra klubben.
Der kommer nyt asfalt på i 2020 (enten uge 19 eller 32).
Dertil håber vi at se en stor opbakning til alle forberedelserne – der bliver mange ting
som skal gøres. Bl.a. skal banen ændres en smule og curbs skal enten repareres eller
fornyes.
E-sport er stadig på tegnebrættet og lidt uklart hvor klubben står.
Er medlemmerne med på kammeratskab eller dygtiggørelse?
Kim Hansens holdning støtte til her: Hvis der var nogle i bestyrelsen som brændte for Esport, så ville det have været oppe at køre – Vi har snakket om dette på de sidste tre
generalforsamlinger og der er stadig intet konkret. Så længe der ikke er nogen som
brænder for det – så kommer det ikke videre”.
Flertallet af fremmødte mente, at det mest handler om kammeratskabet.
Playseats med skærme og en server var der størst opbakning til.
Ungdomsskolerne står uklart i forhold til 2020. Der kan ikke siges så meget mere i dette
forhold, men der skal måske tænkes nye baner.
Morten og Tine er begge på valg men ønsker ikke at genopstille. Formanden vil gerne på
klubbens og bestyrelsens vegne takke mange gange for deres gode indsats for klubben.
Formanden ønskede også at sige stort tillykke til alle klubbens medlemmer for de fine
resultater som de har præsteret i 2019.
Et større sponsorat er givet fra Sydbank til Klubben med stor tak til Annette Øgaard for
den store indsats.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det revisoropstillede regnskab…
Regnskabet blev fremlagt at Tine.
Hertil nævnes der, at dette regnskab er forbedret i forhold til 2017/18. Udgifter som er
forhøjet i forhold til 2019 regnskabet skyldtes bl.a. at det nye regnskab går over 12 mdr.
mens sidste regnskab går over 14 mdr.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
På valg er Per, Morten og Tine.
Morten og Tine ønsker ikke at genopstille, men Per ønsker at fortsætte.
Afbrydelse heraf kommer som følge af indkomne forslag af relation til denne:
”Bestyrelsen ønsker, at nedsætte bestyrelsen fra 7 medlemmer til 5 medlemmer”. Her blev
det stemt for at fortsætte med 5 medlemmer. Dog vil der være en overgangsperiode for at
få valgperioderne korrekt stillet an.
Valgt er: Per og Kasper. Suppleanterne er Bjørn og Anders. Tillykke til alle.

5. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
Kim Hansen er valgt som internt revisor men suppleanten ikke blev valgt i 2020.
6. Valg af udvalgsmedlemmer.
Løbsudvalg: Nuværende er Peter Germansen, John Nielsen, Paw Madsen og Per Thomsen.
Alle ønsker genvalg og dette uden indsigelser.
Baneudvalg: Nuværende er Ole Madsen, Morten Møller, Carsten Albrechtsen, Mads
Dormann og Henrik Kristensen.
Valgt: Kasper Starup, Ole Madsen og Kim Bundgaard.
PR: Nuværende er Kasper Starup, Dan Sørensen og Carola Nielsen.
Alle ønsker genvalg og dette uden indsigelser.
Hertil kom en lille note om forbedring af søgning af støtte og udbredelse om at der kan
blive en gulerod til de som får sponsorat til klubben.
Tillykke til alle valgte.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der var et indkommen forslag som blev behandlet under punkt 4 med valg af bestyrelse.
8. Eventuelt.
Der kunne være et ønske om et førstehjælpskursus med speciale i sportsskader.
Carola har lovet at undersøge mulighederne for dette.
Carsten A., Jesper Mikkelsen og Morten fortsætter med E-sport.

