Generalforsamling Nordals Motorsport 23.11.2013
1. Valg af dirigent: Egon Schmidt
2. Formandens beretning
Sæsonen 2013 har været præget af at medlemstallet i Nordals Motorsport er faldet – nok det
laveste i klubbens historie, og med et markant mindre aktivitetsniveau til følge. En række kørere
har ikke løst licens til denne sæson til klubben, hvilket kan skyldes mange årsager, som manglende
lyst, manglende økonomi, klubskifte, m.v.. Som bestyrelse har vi selvfølgelig set på om det er
noget vi som klub kunne have gjort anderledes i forhold til dette, og ikke fundet de vise sten.
Mange klubber i Danmark er i samme situation, og I har jo efter denne beretning mulighed for at
drøfte dette med bestyrelsen. Et første initiativ er at vi fjerne kravet om at forældrene til et
mindreårigt medlem skal være medlem i klubben, så må vi se om det rykker noget. Et andet
initiativ vil være at bestyrelsen i det nye år mødes med 2 måneders mellemrum for at drøfte
udviklingen og evt. problemer. Som det er i dag, er det mange gange ad-hoc løsninger. I år har der
været en oprykning – nemlig Mikkel Larsen der rykkede op i B50 Micro – tillykke med det. Ellers
har det været småt med topplaceringerne på DM niveau, dog skal NMS’s klubholds præstation til
DM i hold roses. Med færre tekniske problemer for en af holdets kørere kunne det godt have
blevet til en top 5 præstation.
I år skete det der helst ikke skal kunne ske. En person blev kørt ned på banen, og har fået svære
følgeskader af dette uheld. Skyldsspørgsmålet og ansvaret herfor er ved at blive afklaret, mellem
forsikringsselskabet og den skadeslidte. Hvordan det ender er uvist. Fra klubbens side fastholder vi
at ansvaret ligger hos skadeslidte, men da Jura ikke er forudsigeligt, afventer vi spændt afgørelsen.
For at sikre at vi følger reglerne har vi udarbejdet et sæt regler for adfærd på banen, som alle
medlemmer bedes sætte sig ind i. Endvidere vil der fra sæsonen 2014 altid skulle være en
ansvarlig træningsleder til stede under træningen, og her vil jeg opfordre til at nye og gamle
medlemmer der ikke allerede har en træningslederlicens, kommer på kursus i foråret.
Vi har i 2013 afholdt 2 løb. På trods af ansøgninger om B-DM’er, og DM for OB/Mini, fik vi i år for
første gang i de sidste 20 år ikke tildelt et mesterskabsløb. Det hele blev ikke bedre af at
JM/FM’erne blev afskaffet, så der var færre løb til at fordele. Heldigvis fik vi med en god indsats fra
Egon & Tage tildelt en afdeling af Sjøholms MC Cup først i maj. Løbet blev afviklet med den

sædvanlige ekspertise fra klubbens side, og der var som jeg husker det kun et par mindre skader,
der skyldes kørerne selv. Selve arrangementet havde omkring 110 deltagere, og har bidraget
positivt til klubbens drift. Vi havde også fornøjelsen 3 uger senere at afvikle DM i Classic Cross.
Desværre regnede det fra morgenstunden, og efter et gennemført første heat valgte Classic Cross
– klubben at aflyse anden afdeling. Selvom der kun var ca. 40 kørere der deltog (forventet var 7080) blev det en hyggelig dag, uden meget stress. Classic Cross havde i princippet lejet banen og
tidtagningen af klubben, så her strøg der 7000 kr. i kassen. Endvidere havde vi selv salget i
Cafeteriaet som også indbragte et par tusinde, så alt i alt et godt arrangement for klubben. En stor
tak til alle hjælperne, dels med klargøring af banen til begge løb, og ikke mindst til alle dem der gav
en hånd med i afviklingen af løbene.
Klubbens største investering i 2013 har været indkøbet af tidtageranlægget til kr. 50.000.
Anlægget er nødvendigt for at kunne køre DMU løb, og da vores aftale med Sønderborg om
tidtagning jo desværre blev opsagt, var vi tvunget ud i at finde midler til indkøbet. Heldigvis
lykkedes det at få støtte fra Linak, Danfoss, Sønderborg Kommune og DMU’s motocrossfond – i alt
47.000 kr. 4 af klubbens medlemmer har så været på tidtagerkursus og fået licens i tidtagning med
anlægget. Tage og Lars har også været udenbys for at tage tid – Hold – DM for Micro i Haderslev,
og det har også givet lidt indtægter til klubben.
Til næste år søger vi igen de sædvanlige DM’er, og heldigvis er landsdelsmesterskaberne kommet
tilbage. Desværre kun som regionale, dvs. at der i Jylland/Fyn køres 2 mesterskaber, så det bliver
spændende at se om hvor højt deltagerantallet bliver til de enkelte afdelinger. Vi må formode at
Sjøholms MC Cup udgår, det bliver i hvert fald svært at få en løbskalender skruet sammen.
Vort klubmesterskab har lidt under det lave aktivitetsniveau i klubben. Der er mange kørere der
overhovedet ikke har deltaget, andre har kun kørt en eller to afdelinger. Vi prøvede at skifte
løbsdagen til om lørdagen, men det gav heller ingen respons. Det er også svært for os at tiltrække
andre klubbers kørere til vore klubmesterskaber. Måske skal vi også bare acceptere at det er det
niveau klubmesterskabet er på, og så gøre det hyggeligt for dem der gider møder frem. En mangel
har også været at den radioannoncering der plejer at skaffe tilskuere til klubmesterskabet har
manglet i år.

Selve banens tilstand må betegnes som næsten optimal, der har været stor lyst til at betjene
gravemaskinen, så bortset fra at der mangler nogle spidse hop ser banen rigtig god ud. Vi har også
fået positiv respons fra de 2 løb, så det kan ikke være derfor at der ikke kommer så mange udefra kommende kørere til Nordals. Microbanen er også i god stand, og her er planen at vi i foråret får
etableret en startbom, som gør at der kan afholdes officielle microløb på den. Begge baner blev i
øvrigt godkendt uden anmærkninger fra dommeren. I løbet af vinteren skulle vi gerne have gravet
det store dræn i banen, og arbejdet lidt med hoppene.
Som afrunding vil jeg til sidst nævne aftenens klubfest. Desværre er der kun 22 tilmeldte – også
det laveste niveau i mange år. Jeg håber dog alligevel at vi får en hyggelig aften med sild, vildsvin,
sorte svin og lidt dessert.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.
3. Kasseren aflægger beretning
Ole Larsen fremlagde regnskabet der udviste et driftsoverskud på kr. 21.549.
Generalforsamlingen fastholdt kontingentsatserne fra sidste år, dog bortfalder kravet om
at mindreårige medlemmers forældre ligeledes skal tegne medlemskab. Dette gøres
således til et valg, men ikke en pligt.
Pkt. 4

Valg
Michael Hansen blev genvalgt som formand.
På valg til var Henrik Henriksen, Ole Larsen og Tage Christoffersen. Alle tre blev
genvalgt. 1. suppleant er Anders Jørgensen 2. suppleant er Klaus Østergaard.
Da revisoren Jytte Brock ønsker at gå på pension, blev bestyrelsen bemyndiget af
generalforsamlingen til at finde en ny revisor.

Pkt. 5

Indkomne forslag: der var ikke indkommet nogle forslag

Pkt. 6

Eventuelt:

Baneforhold blev drøftet. Classic Cross har bedt NMS om at tage tid til samtlige
DM’er for Classic Cross. Tage og Lars tager opgaven. Sven eller Michael kan supplere
om nødvendigt. Classic cross ønsker at afholde en afdeling i Nordborg.
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