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1. Valg af dirigent
Lars Kristiansen blev foreslået og valg.

a. Ulla Kristiansen blev valgt som referent.
b. Lars kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægternes § 4.
c. Der var 12 til stede og de repræsenterede i alt 14 stemmer i foreningen. Det vil sige, at der 

ikke var nok fremmødte til, at der kunne foretages vedtægtsændringer iht. §11.

2. Formandens beretning
Formand Thomas Møller Hansen fremlagde en fyldestgørende beretning for året.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab af kassereren
Kasserer Bjarke Olesen fremlagde regnskabet. Han nævnte hovedtallene og der var særligt to 
poster i år, som var store. Der er brugt en del penge på vedligehold/reparation af maskiner samt et 
stort beløb på opførsel af ny toiletbygning.
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret.
Det har ikke været muligt for revisor Keld Bo, at gennemgå bilag og han har derfor ikke godkendt 
regnskabet før generalforsamlingen. Keld Bo vil snarest muligt efter generalforsamlingen, lave en 
gennemgang af bilagene sammen med kasserer Bjarke Olesen. Revisor Ulla Kristiansen har før 
generalforsamlingen lavet en gennemgang af regnskabet og har godkendt det.
Forsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent:
a. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for Maxi og Micro.

Godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse for 2 år 
Følgende var på valg:
Thomas M. Hansen 
Bjarke Olesen
Jacob Frisenette (ønskede ikke genvalg)
Casper Christensen (ønskede ikke genvalg)

Følgende blev foreslået og valgt for 2 år:
Thomas M. Hansen 
Bjarke Olesen
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Der mangler fortsat at blive valgt 2 bestyrelsesmedlemmer for året 2022/2023. Thomas 

opfordrede alle til at tænke over, hvem der evt. kunne spørges.

Bestyrelsen for 2022/2023:
a. Thomas M. Hansen
b. Torben Feldballe
c. Bjarke Olesen
d. Jes Nielsen
e. Ida Hansen
f. Mads Christian Madsen
g. Ubesat post
h. Ubesat post

7. Valg af suppleant for 1 år
a. Kristian Elgaard

8. Valg af baneudvalg for 1 år
a. Mathias B. Nielsen
b. Kristian Hansen
c. Mikkel Zeiler
d. Ubesat

Det er vigtigt med et godt samarbejde og at baneudvalget tager ansvar. Der var stor ros til det 
nuværende baneudvalg - det lader til, at det fungerer rigtig godt.

9. Træningshjælpere for 1 år
a. Ulla Kristiansen
b. Lars Kristiansen
c. Brian Nielsen
d. Magnus Nielsen
e. Rie Lykke
f. Peter Feldballe
g. Marie Hansen
h. Rikke Madsen

10. Valg af revisorer for 1 år
a. Ulla Kristiansen
b. Rikke Madsen
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Der var forslag om at lave nogle aktiviteter her i vinterhalvåret for medlemmerne.
Det kunne f.eks. være en tur forbi Djurslands Motorsamling i Kristiansminde v/Grenaa; fysisk 
træning med Ida Hansen, julehygge, fastelavn, træningsdag med mulighed for køb af lun ret i 
klubhuset. Ulla vil gerne være tovholder på et eller flere af arrangementerne.

Sponsortavlen skal opdateres. Der var forslag om at lave en sponsortavle inde i klubhuset - 
f.eks. ved siden af computeren, for at synliggøre vores sponsorer noget mere.

Der var forslag om 2 eller flere MasterCard til brug ved indsættelse af penge i banken. Der kan 
ikke hæves på kortet kun indsættes penge. Bjarke undersøger muligheden.

Referat underskrevet den 28. november 2022 af:

/ /

Referent - Ulla Kristiansen Dirigent - Lars Kristiansen



2022 Formandensberetning: 

Efter COVID19 året valgte vi at afholde klubfest/generalforsamlingen som en stort set almindelig 
træningsdag da tilslutning til fest i Grønfeld Forsamlingshus de senere år ikke har stået mål med det 
arbejde der er i at afholde dette arrangement. Bestyrelsen genoptager gerne arrangementet i 
forsamlingshuset igen hvis der er opbakning fra medlemmerne, men ellers vil vi fortsætte med ”bare” at 
køre cross og afholde GF i klubhuset. 

Det har været et ualmindeligt tørt år. Bortset fra en kort periode i februar har vi haft stort set perfekt bane, 
hvilket for første gang i min tid har betydet at der var åbent alle onsdage i marts. 

Mols afholdt den sidste weekend i marts det traditionelle pokallløb og mindre end en måned efter var der 
DAM 2 på Mols. Til begge løb var der meget fin tilslutning og banen var faktisk til den tørre side, hvilket er 
lidt usædvanligt for årstiden. Vi takker også sponsorerne for de fine præmier der kunne uddeles til 
pokalløbet, denne præmiering ser desuden ud til at være et hit blandt deltagerne. 

Efter de store forårsløb går vi næsten altid ind i en stille periode, men der er en god stemning og mange 
trofaste crosskører både medlemmer og ikke medlemmer der bruger banen og skaber en hyggelig 
stemning. 

RGMR samarbejdet hvor RMS er kommet med køre nu for fjerde år, man kan diskutere om det er en succes 
når man ser på deltagerantallet, men vi viser trods alt at vi på Djursland evner at samarbejde. Mols 
afviklede sin RGMR afdeling i september, en udmærket dag med nogen lunde tilslutning. Desværre blev 
finalen på Randers aflyst pga. vejret. 

Crossklubben har i nogle år ageret offentligt toilet for brugere af Mols Bjerge og naturcenteret, det var det 
gamle toilet ikke helt gearet til. Derfor blev i søgt fonde og midler til en renovering af det udendørs toilet og 
resultatet er blevet rigtigt fint. 

Bestyrelsen stod desuden i 2022 med en svær beslutning vedr. gummigeden, skulle vi erhverve en ny eller 
gennemføre en stor motorrenovering af den gamle Volvo. Vi blev enig om en renovering da Volvo’en trods 
en fremskreden alder er ”lav-Teknologi” og iht. Baneudvalget fint varetager de opgaver den skal løse. 

I 2022 kom der nye ansigter i bestyrelsen og en ny dommer, baneudvalget køre desuden bedre end set i 
mange år. Disse ting er nok den største succes i året der er gået, da det efterhånden er meget svært for alle 
i foreningslivet at få ”frivillige” til at bidrage. 

I 2022 fik Mols en enkelt DAM mestre, det er Amalie Møller Gertsen. I det hele taget er Mols repræsenteret 
med nogle stærke damer, med Amalie der også køre IMBA, en ung Vera Hansen og Ida Hansen der er 
spændende at følge i hendes eventyr i Enduro sporten. 

Mols har i 2022 84 medlemmer fordelt på: Micro 4, Maxi 81. DMCU licenser 56. 

Af formandens beretning skal fremgå om nogle har fået tildelt medlemskab ud over dem der er listet i 
vedtægterne. Her er Lasse Hansen blevet tildelt et medlemskab for hans dommer trans. Sten Jensen får 
desuden tildelt en kurv med godter for hans dommerrolle. 

Mvh Thomas 


