Generalforsamling 2019
Referat:
1. Valg af dirigent
a. Egon Schmidt blev valgt
2. Formandens beretning:
Velkommen til årets generalforsamling 2019. Det er jo altid spændende at se hvor mange
medlemmer der møder frem til generalforsamlingen, og vi er nok ca. det samme antal som
sidste år. Efter generalforsamlingen er der æbleskiver og kakaomælk og derefter er der kåring
af året klubmestre og pokalvindere.
På medlemssiden har der været 29 kørerlicenser i 2019 mod 43 i 2018, så det er en betydelig
nedgang i antal medlemmer. Microklassen er også blevet lidt mindre, da flere er rykket op i c65
i stedet for, og der er ikke rigtigt kommet nye til – det på trods af microbanen aldrig har været
så god som i år. En del tidligere medlemmer er rykket til Sønderborg, Haderslev og Vesterbæk,
og de må åbenbart gøre noget der er attraktivt at flytte klub for. Hvad det er - kan vi
selvfølgelig være nysgerrige på.
Hvad der skal ske ift. at øge medlemstallet, vil bestyrelsen gerne drøfte med jer senere, måske
skal der bare en ny og aktiv formand til, måske skal hele bestyrelsen udskiftes, hvis
medlemmerne synes at vi er blevet lidt metaltrætte. Måske skal vi bare acceptere at det er
sådan det er på Nordals, hvor det er motocross på hyggeplan, men hvor der også plads til at
man kan udvikle sine køreevner hele tiden. Vi hører i hvert fald gerne jeres gode forslag til hvad
der skal ske i klubben 2020.
Klubbens bestyrelse har ikke holdt mange bestyrelsesmøder i indeværende år, da vi mødes
rigtig meget ude på banen i hverdagen, og løser de fleste problemer løbende. Til gengæld har
bestyrelsen deltaget i flere af DMU’s aktiviteter i 2019, både på dommer- og
stævnelederkursus, DMU repræsentantskabsmødet i marts i Horsens, DMU klub-seminaret i
Kolding i maj og DMU-klublederseminaret i Horsens den første november weekend. Når vi
prøver at deltage mere aktivt i DMU-arrangementer, er det også fordi det er et krav for at få
tildelt et løb. Et andet af kravene til at få tildelt et DM eller et JM er at klubben mindst afholder
et åbent hus – arrangement og derfor deltog vi jo for første gang i Høstfest-arrangementet i
Nordborg i september. Tak for god opbakning fra de medlemmer der medvirkede.
Ift. Vesterlundbanen status er vi fortsat godkendt som B-Bane, hvilket betyder at vi
forhåbentligt fortsat har mulighed for at få et officielt løb, som vi har haft de sidste 20-25 år.
Samtidig har vi fået en forespørgsel om at afholde et DM i Classic-cross, så jeg synes at vi
efterfølgende skal drøfte hvor meget vi tror klubben kan løfte i 2020 ift. løb, når vi nu ikke er så
mange medlemmer mere. En ny ting i 2019 var indførelsen af ”svenskerflag” som nu hænger 45 steder på banen. Spørgsmålet er om kørerne også accepterer/anerkender at når flagkasserne
ikke er bemandet må der ikke springes igennem. På andre baner er man begyndt at anskaffe
elektroniske signaler på særligt udvalgte flagposter, jeg tror vi venter indtil der foreligger

brugbare resultater, før vi overvejer at anskaffe et sådant anlæg – prisen pr. flagpost er ca.
5000 kr. pr. stk. Det vil sige hos en investering på 25.000 kr.
Der har i 2019 været afholdt 6 klubmesterskaber, hvor opbakningen dog har været meget
svingende. Jeg synes stadig, at det er meget energi at bruge 6 søndage på, så derfor vil
bestyrelsen gerne drøfte med jer om vi skal reducere klubmesterskabet til 4 afdelinger, da der
jo også snakkes om at genindføre det sønderjyske mesterskab med 4 afdelinger.
Hvad er der mere sket i 2019.
Vi holdt DM Oldboys den 28. april med perfekte vejrbetingelser. Der var god tilslutning af
kørere og der var god opbakning til de forudgående arbejdsdage til løbet, og også på
løbsdagen var der heldigvis rigtig mange hjælpere, der fik det hele til at fungere. Vores eget
nye samaritter team skulle i ilden og det hele fungerede perfekt, det var så betryggende som
stævneleder og formand at vide at du har et hold du kan stole på. De 4 mand + Henrik og Poul
Erik har lovet at stille op igen, og vi fik jo indkøbt en masse godt udstyr, så der er ingen nye
investeringer til det i 2020. Afviklingen af løbet forløb rigtig godt med en god dommerrapport
til følge, så endnu en gang tak til alle dem der gjorde løbet til en rigtig god dag – det var dejligt
at opleve.
De sidste 4-5 års snak om vandingsanlæg får nu forhåbentligt snart en ende. Det er aftalt med
Duns at der graves kanaler til at vandrørene kan installeres og desuden er det aftalt med Ole at
vi henter pumpen inden længe. Der er en masse arbejde i forbindelse med alt dette, så jeg
regner med at der er nogle der giver en hånd med ved de forskellige opgaver.
Gentagelse fra sidste år:
Inden vi går helt på vinterpause foreslår bestyrelsen, at vi afholder en arbejdsdag, hvor vi får
ryddet op og banen vinterfast. Vi vil også gerne have traktoren inden for hen over
vintermånederne, så den kan holde mange sæsoner endnu. Måske kunne vi finde en pladesmed
eller en med det store svejsercertifikat som kunne lave lidt pladearbejde på dørene, så de også
kan holde lidt endnu. Måske kunne vi finde en mekaniker eller smed der kunne smide en ny
starter på traktoren, så vi ikke skal bruge skruetrækkermetoden. En ny traktor er i hvert fald
ikke i sigte foreløbig.
Til sidst vil jeg gerne takke medlemmerne og mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i
den forgangne sæson.
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab pr. ultimo oktober til godkendelse.
Regnskab 2019 udviste et underskud på kr. 13.192. Kasserer Ole Larsen forklarer at der er
et mindre tilskud fra kommunen, bla. Pga. af færre medlemmer under 25 år. Regnskab blev
godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen forslag

5. Valg
a. Valg af formand: Michael Hansen blev genvalgt
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Morten Andersen ønskede ikke genvalg, Lorens
Jessen blev genvalgt, Anders Jørgensen blev genvalgt, ny valgt til bestyrelsen Mike
Davidsen. Egon Schmidt og Ole Larsen er på valg i 2020. Ole Larsen meddelte at han
træder tilbage som kasserer i 2020. Bestyrelsen blev bemyndiget til at se på
alternative løsninger.
c. Valg af revisor – bestyrelsen blev bemyndiget til finde revision.
6. Eventuelt:
a. Der blev drøftet jordtilførsel – bestyrelsen arbejder videre med forslag
b. Klubvejen blev drøftet – og bestyrelsen undersøger muligheden for tilkørsel af
betonknus. Dette sker i et samarbejde med Skydeklub og RMC-klub.
c. Klubkontingent 2020 – fastholdes på nuværende niveau.
d. Der drøftedes om udefra-kommende kørere altid får betalt træningsgebyr. Det blev
nævnt at et par navngivne kørere ikke fik betalt på grund af aftale med Ole. Ole
bedes undersøge om der er indbetalt årskontingent på kr. 1000.- fra disse 2-3
kørere.
e. Klubmesterskab – bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en løsning. Forslag om 34 klubmesterskabsløb (alle gældende) måske ville øge interessen. Der arbejdes
videre med ideen om et fælles sønderjysk klubmesterskab.
f. Når der er særlige arrangementer (Vm-kørsel og lign.) på banen skal alle
medlemmer informeres.
g. Elektronisk tidtagning – den foreslåede løsning fra Herning vil koste ca. 100.000 at
implementere i NMS, så billigere løsninger afventes. Indtil videre køres med
”svenskerflag-ordningen”.
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