Genralforsamlingen 2016

1. Valg af dirigent – Egon Schmidt blev valgt.
2. Formandens beretning:
Samlet set har der i 2016 næsten været lige så mange medlemmer i klubben som i
2015, dog med lidt udskiftning i rækkerne. Der har været et par nye medlemmer,
der efter en kortere eller længere periode er stoppet med motocrosssporten igen,
men det har mestendels været fordi interessen for motocross er forsvundet. Vi har
fået en fin tilbagemelding fra et medlem, der siger tak for den gode modtagelse han
har fået i klubben. Ellers er det lykkedes at fastholde størstedelen af klubbens
medlemmer i klubben, og ikke mindst i at være aktive ift. klubarbejdet. Det er altid
udfordrende for klubberne at få medlemmerne til at udført alt det arbejde der skal
til for at holde banen og klubben i gang, men efter indførelsen af vores ”klippekortsystem” med de 4 dage, må jeg sige at det går fint.
I år har vi ikke brugt så mange kræfter på banen, de fleste medlemmer ydede en
stor indsats i forbindelse med forberedelsen og afholdelsen af det store DM-løb i
maj, hvor der på sædvanligvis var en stor opbakning fra medlemmerne med at
klargøre banen, klubhuset og alle de mange andre opgaver. Tak til alle medlemmer
og venner af klubben der gav en hånd med i afviklingen af det største stævne vi har
afholdt i de seneste 5-6 år. Jeg håber at det skæppede godt i klubkassen, men det
hører vi om lidt senere.
Også da vores vaskehus valgte at futte af dagen inden vi skulle afholde løbet, viste
det sig at klubbens medlemmer var gode til at træde til. Vi fik hurtigt styr på
brandbiler, skader, vand og elektricitet, så vi var i stand til at gennemføre løbet uden
større problemer. Skaderne på el og vand er nu langt om længe udbedret, så fra
foråret er vaskepladsen forhåbentlig fuldt funktionsdygtig igen, vi mangler lige at
lave lidt indvendigt arbejde og udskifte et par tagpander. Så skal vi bare have folk til
at rydde op efter sig, når de har brugt vaskepladsen, hvilket nogen gange har vist sig
at være meget svært. Der er nu installeret en magnetventil i vaskehuset, det betyder
at strømmen – og dermed vandet – kan slukkes i klubhuset. Det betyder at vi undgår
et større vandspild som i vinteren 2015/16 kostede klubben ca. 8.000 kr. i
vandafgifter.
Gravemaskine – historien

Efter næsten 2 år, hvor gravemaskinen holdt stille, og med udskiftning af diverse
hydraulikdele og andet, lykkedes det i foråret 2016 med en kæmpeindsats fra
”mekanikerteamet” at få den til at køre igen. 2 dage før vi skulle afholde DM i
Oldboys, Mini og DM i Sidevogn blev fejlen fundet – en fejl som det tog 5 minutter
og 10 hammerslag at ordne i første omgang. Egon og Lorens lavede dog en mere
holdbar løsning senere, og nu har vi igen en gravemaskine der kan få banen til at
ligne en motocrossbane. En stor tak til mekanikerholdet – lad os håbe at
gravemaskinen nu holder 10 år mere.
Vi har nu fået pengene til at etablere en vandingsanlæg på banen – med hjælp fra
Danfoss, Linak, MX-fonden og Sønderborg Kommune. Nu skal vi bare have besluttet
hvordan vi vil udføre arbejdet, hvornår og hvem der vil give en hånd med når det er
så vidt. Vandingsanlægget skal være med til at øge banens attraktivitet på de mange
tørre sommerdage, vi har haft i denne sæson. Vi vil fortsat have bruge for
vandvognen i forbindelse med løb. Det kunne måske også være at her i vinters vi
skulle prøve at give vandvognen en overhaling, og måske prøve at ændre volumen,
så den spreder mere og ikke bruger så meget vand. Ole har i øvrigt skaffet en stor
pumpe til vores vandingstanke, som gør at vi kan fylde vandvognen hurtigere end
nogen sinde, og som også kan bruges til vandingsanlægget.
Bestyrelsen har ikke afholdt ret mange bestyrelsesmøder i 2016, mest fordi vi alle
har en travl hverdag. Mange af tingene klarer vi jo på klubaftner og på telefon. Jeg
har dog et ønske til at den nye bestyrelse måske afholder lidt flere møder i næste
sæson, hvor vi afstemmer nogle af de udfordringer der jo altid er i en klub.
Medlemmerne skal dog altid huske på at det løbende er tilladt at komme med
forslag til ting der kan gøres anderledes, og gerne med forslag til hvordan det gøres.
Til sidst vil jeg lige læse op fra den nuværende arbejdsplan – der fortsat mangler at
blive udført.

Arbejdsdage vinterhalvåret 2016-2017
Vi planlægger i løbet af vinteren/foråret at udføre følgende opgaver i Nordals
Motorsport
1. Etablering af vandingsanlæg, herunder nedgravning af rør, opsætning af
spredere, m.v. Vi har fået et tilbud på de nødvendige materialer på ca. 45.000
kr., hvoraf vi har fået kr. 25.000 sponseret. Arbejdsressource: 6-8 personer.
2. Udskiftning af tagkonstruktion på vaskepladshus, re-etablering af div.
installationer, evt. etablering af vaske - båse. Dette er en forsikringsskade fra
branden, hvor vi selv skal udføre en del af arbejdet. Alt VVS og EL-arbejde
udføres af lokalt firma. Arbejdsressource: 2 personer til tømmerarbejde, 1
person til noget smedearbejde.
3. Udgravning og etablering af større terrasse foran klubhus, plankeværk og
evt. overdækning af grillplads. For at skabe et bedre "hyggeområde" foran
klubhuset udvides terrassen, samtidig bliver det bedre forhold for
"grillmeisteren" til løbsarrangementer. Arbejdsressource: 1 graver
(maskine) og 4 personer til det øvrige.
4. Færdiggørelse af tællerhus med brædder og maling. Der mangler lidt
brædder på banesiden, og de nye brædder males. Arbejdsressource: 2
personer.
5. Alle flagposter skal forsynes med numre, der er synlige mod
kørselsretningen. Der overvejes om nogle enkelte flagposter opbygges efter
Sønderborg-modellen, for at skabe større sikkerhed for
flagposten. Arbejdsressource: 2 personer.
For at vi kan få løst disse opgaver inden 1. november, kommer der inden
længe en række forslag til arbejdsdage, som man kan melde sig til. Ved du
allerede nu at du gerne vil give en hånd med meddeler du dette til
baneformanden - Egon Schmidt.
Vi har etableret en konto i Bygma, hvor de byggeansvarlige kan bestille og
afhente byggemateriale til de forskellige projekter.

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse:

Ole Larsen fremlagde årsregnskabet 2015/2016, der udviste et overskud på
67.290 kroner. Klubbens kassebeholdning er dermed på kr. 102.057, heraf er dog
ca. 50.000 kr. afsat til nyt vandingsanlæg i 2017. Regnskabet blev efter
afklarende spørgsmål godkendt af generalforsamlingen.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen fremsendte forslag – ting der blev drøftet under dette punkt er ført
til referat under pkt. 6 – eventuelt.
5.Valg
a. Formandsvalg: Michael Hansen blev valgt til formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer: Ole Larsen, Lorens Jessen og Morten Andersen blev
genvalgt. Egon Schmidt og Anders Jørgensen er på valg i 2017. Klaus Østergaard blev
valgt til 1. suppleant og Brian Larsen til 2. suppleant.
c. Valg til Revisor: valgt blev Stella Jørgensen
6. Eventuelt
a. Kontingentreglerne blev drøftet og bestyrelsen blev opfordret til at der bliver
gennemført mere synlig kontrol (lister) med medlemmernes indsats. Enkelte af
generalforsamlingens deltagere havde en fornemmelse af at ikke alle medlemmer
havde opfyldt kriterierne.
b. det blev foreslået at cafeteriaudvalget (til klubløb) ønskede et mere særskilt
regnskab, som kunne anvendes til særlige indkøb. Bestyrelsen drøfter dette videre
på førstkommende bestyrelsesmøde i 2017.
c. Traktoren skal muligvis have skiftet kobling, olieskift, m.m. Ole Larsen har tilbudt
at stå for en arbejdsgruppe omkring dette arbejde, der skal være afsluttet til marts.
Er der nogen der gerne vil deltage, tages kontakt til Ole.
d. Bestyrelsen udarbejder en liste over de forskellige arbejdsprojekter der skal
gennemføres i 2017. Medlemmerne kan tilmelde sig til de projekter de har lyst. Se
ovenstående oversigt – bestyrelsen har behov for en arbejdsleder til hvert projekt,
så kom på banen.

