Referat fra generalforsamlingen 2015
Inden generalforsamlingen blev der afholdt et minuts stilhed for Erik ”Egge” Christensen.
1. Egon blev valgt som dirigent
2. Bestyrelsens beretning v. formand Michael Hansen
På sidste års generalforsamling kunne jeg fortælle, at klubbens medlemstal var stabilt med 30-32
kørerlicenser og at vi nok ikke kunne forvente yderligere vækst, hvis vi udelukkende ville se på
antallet af børnefødsler på Nordals. Når der kun er behov for 1 skole i Nordborg/Havnbjergområdet, måtte vi nok indstille os på at det nok var det niveau vi ville ligge på i fremtiden. Et lavt
medlemstal betyder som bekendt også mere arbejde til det enkelte medlem for at få klubben til at
køre. Klubbens bestyrelse indstillede derfor til klubbens medlemmer at der blev indført 4
arbejdsdage, og at kontingentet skulle stige for de medlemmer, der ikke ønskede at præstere disse
arbejdsdage.
Samtidig blev der indført et nyt DMU-klubmedlemssystem, der letter kasserens arbejde rigtig
meget ift. at kontrollere om der er betalt, udsende rykkere m.v. Med det nye system kan du først
løse licens når du har betalt klubkontingent. Vi vidste at bestyrelsen med disse 2 nye initiativer,
selvfølgelig risikerede at ”skræmme” medlemmer væk fra klubben, men vi havde besluttet at vi
hellere ville være få medlemmer i klubben, der gjorde end indsats. Andre klubber i nærområdet
kæmper – på trods at deres medlemstal er mere end det dobbelte - med at få hjælpere til deres
arrangementer. Heldigvis blev alle bekymringerne gjort til skamme. Med over 50 aktive
kørerlicenser i 2015, har vi haft det bedste år i klubbens historie, og rigtig mange nye medlemmer
har meldt sig på banen. Der har også været god gang i microbanen, hvor der kører flere små
talenter rundt, er lover godt for klubbens fremtidige crossniveau.
Jeg er selvfølgelig klar over, at vi ikke uden udfordringer ikke får lov til at beholde alle de nye og
gamle medlemmer. Der er jo altid nogen der finder ud af motocross kun er for rigtige drenge (og
piger), og at det er mere hårdt end så. Jeg håber, at årsagen til de medlemmer der vælger at
forlade klubben – overvejende ligger på det personlige valg, og ikke i at de ikke har følt sig
velkomne i klubben. Vi er klar over at vi ikke kan gøre alt og alle tilfreds – sådan er det bare – men
vi gør det bedste vi kan. Vi er alle jo kun frivillige og interesserede i at det går godt for klubben og
dens medlemmer. Lad os håbe at det gode budskab har bredt sig, og at vi også i 2016 har et solidt
medlemstal som kan styrke klubbens arbejde fremadrettet. I den forbindelse vil jeg takke mine
kolleger for arbejdet i klubben og i bestyrelsen – vi holder jo nok ikke Danmarksrekorden i møder,
men får det alligevel til at fungere nogenlunde. Jeg synes at vi har fået rigtig meget ud af de
arbejdsdage der er blev gennemført med stor opbakning fra medlemmerne. Udearealerne har
været så velplejede som aldrig før og der har været god gang i at vedligeholde klubbens anlæg. Vi
har dog en stor udfordring, idet vi fortsat har behov for at få gjort gravemaskinen køreklar, så vi
kan få banen op i et højere gear = større udfordringer i form af større hop, oplagte sving, skarpere
opkørsler og meget mere. Lige nu har vi pillet den ene hydraulikmotor ud, og sendt den til
vurdering, om det kan betale sig at reparere på den. Alternativet bliver køb af en ombygningseller en brugt motor. Nu har vi de næste 4-5 måneder til at få det fixet, ellers har vi store
problemer med at gøre banen køreklar i foråret. Heldigvis har et af klubbens nye medlemmer –
Brian – beredvilligt stillet sig og sin lille gravemaskine til rådighed, så vi bl.a. kunne få gravet et
nødvendigt dræn ned på banen.

En anden ting der skal gøres klar til foråret, vil være at få etableret et vandingsanlæg, der kan sikre
en grundvanding af banen når den er tør. En situation vi har oplevet mange gange i år. Jeg er
sikker på, at det kan tiltrække flere kørere udefra når der er sikkerhed for at banen er vandet.
Vandingssystemet skal være så automatisteret som muligt, så der er flere der kan tage tjansen
med at få vandet banen i god tid før træningen begynder. Et vandingsanlæg vil være økonomisk
tung at løfte, så her får vi selvfølgelig behov for at søge penge hos eksterne fonde og måske kan
der også fås et bidrag fra MX-fonden og kommunen. Vi har også behov at klubbens medlemmer
yder en indsats når vandingsanlægget skal etableres, så der skal nok bruges et par arbejdsdage
ekstra.
Resultatmæssigt blev det et godt år for Nordals Motorsport, på trods af at klubbens kørere ikke
har været så aktive på løbsbanerne rundt omkring i Danmark. Klubbens 2 A-kørere har – af
forskellige årsager - været sat ud af spil i det meste af sæsonen, så var det fantastisk at klubben
har – efter en lang tørkeperiode – igen fået en Dansk Mester. Med en suveræn og stabil kørsel
vandt klubbens top B-kører Mads Sjøholm det danske mesterskab i B-MX2 – en klasse som må
betegnes som en af de hårdeste i motocrosssporten. Mads har endelig haft en sæson uden større
skader, og fået lov til at bevise at han hører til de bedste MX-kørere i Danmark. Han har flere
gange bevist, at han også sagtens kan følge med i A-klassen med gode placeringer i toppen, så det
bliver spændende at følge ham i 2016, hvor han også skal køre med i det tyske ADAC Junior Cup.
Løb i 2015
Vi fik jo som bekendt desværre ikke tildelt et eneste officielt løb i 2015, men heldigvis stod vi for
tur til at få et Sjøholms Cup som vi afholdt søndag den 10. maj. Med ca. 80 kørere var det ikke
ubetinget en stor økonomisk succes – det hører vi om senere fra Ole – men rent sportsligt forløb
afviklingen rigtig godt. Alle medlemmer – der kunne hjælpe til – ydede en god indsats på dagen, og
viste at klubben sagtens kan håndtere afviklingen af større løb. Om vi får et officielt DMU-løb igen
ved vi ikke endnu – rygter siger at vi måske får et DM i Oldboys/Mini, men lad os håbe at der med
nye folk i DMU kan blive ryddet op i at enkelte klubber i vores nærområder ”rager” alle løb til sig. I
ved selv hvilke klubber det er.
Klubmesterskabet 2015, træner, gravmaskine, vandingsanlæg…..
Klubmesterskabet 2015 er blevet afviklet over 6 gange og selvom der var et par forskydninger i
datoerne på grund af vejrlig, var der o.k. tilslutning til de fleste afdelinger. Præmieringen sker
umiddelbart efter generalforsamlingen. Vi har i det store hele været forskånet for alvorlige ulykker
på banen i 2015, bortset fra at Lasse selvfølgelig skulle have det helt store beredskab i luften i
forbindelse med hans uheld en onsdag aften. Heldigvis er han ved at være tilbage igen.
Sven har været i gang med at tage en træneruddannelse i DMU, og har med god succes
gennemført 2 træningsdage. Målet er, at han næste år afholder flere træningsdage, hvor nye og
uerfarne kørere kan få gode tips hvordan de hurtigt kan lære at køre cross på vores bane.
Her til sidst vil lige orientere jer om Fotografen der kom uheldigt afsted på banen i maj 2013.
Sagen har ligget helt stille i 2015, og jeg har prøvet at få flere oplysninger fra forsikringsselskabet,
men ifølge dem har de indstillet sagen. Om det betyder at sagen er indstillet fra klagerens side er
dog uvist. Vi må afvente om der kommer yderligere i sagen.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab pr. 31.10.2015
Ole fremlagde regnskabet der udviste et mindre overskud på 1482.- kr. Der blev rejst
spørgsmål til DMU’s opkrævning af medlemsskabsgebyrer hos eksterne kørere, der har
købt træningskort. Der efterlyses rubrik i systemet. Der var en kort drøftelse af de positive
reaktioner på de tvungne arbejdsdage. Bestyrelsen håndhæver reglerne ikkebureaukratisk.
4. Forslag – ingen fremsendte.
5. Valg til formandsposten – Genvalg til Michael Hansen
6. Valg til bestyrelsesposter. På valg var hhv. Ole Larsen, Duns (John) Larsen og Henrik
Henriksen. De sidste 2 ønskede ikke genvalg. Tidligere i 2015 er Anders Jørgensen indtrådt
som bestyrelsesmedlem for Tage Christoffersen. Ole Larsen blev genvalgt, samt Lorens
Jessen og Morten Andersen. Klaus Østergaard blev valgt til 1. suppleant og Brian Larsen
valgt som 2. suppleant.
7. Valg til Revisor – Genvalg til Stella Koskinen Jørgensen
8. Eventuelt:
a. Drøftelse af nedrivning af det gamle klubhus
b. Drøftelse af vandingsanlæg og ansøgninger til div. Fonde
c. Drøftelse af cafeteria-drift
d. Status på gravemaskine
Udarbejdet 21.11.2015 – Michael Hansen

