MCC Generalforsamling 04.11.2017
Ordinær generalforsamling i Mols Cross Club, afholdt i Grønfeld forsamlingshus Lørdag d. 04.11.2017 kl.
16.00
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:
Thomas Møller Hansen, Jes Brink Nielsen, Kasper Lauridsen, Jacob Frisenette, Brian Nielsen, Tim Hjort,
Heidi Hjort, Torben Feldballe.
Dagsorden i.h.t. vedtægterne:
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab ved kasserne
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse, evt. genvalg
Valg af suppleanter
Valg af baneudvalg
Valg af kioskudvalg
Valg af revision
Eventuelt.

Ad 1

Valg af dirigent:
Formanden, Thomas Møller Hansen byder velkommen til generalforsamlingen, og foreslår på
bestyrelsens vegne Keld Bo. Der er ikke andre kandidater og Keld Bo vælges til dirigent. Henrik Elgaard
vælges som referent. Dirigenten takker for valget, og konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt
indkaldt, idet generalforsamlingen har været annonceret på hjemmesiden siden starten af september.
Ad 2

Formandens beretning:

Formandens beretning 2016/2017 ( frit efter referentens notater )
Formanden starter med at konstatere, at det har været en god sæson for MCC.
Første aktivitet var et NISSERÆS som for en gangs skyld blev gennemført med succes.
Det lykkedes at opretholde muligheden for vintertræning sidste vinter, og man vil forsøge at gentage dette
i vinteren 2017/2018. Det kræver dog et stort og dyrt vedligeholdelsesarbejde på banen, og i foråret var der
hyret maskiner ind for at gøre banen klar til løb. Fremover skal vi dog gerne kunne sparre nogle af disse
udgifter, da vi har vekslet den grønne traktor til en gummiged. Med den bør det være muligt at forberede
banen således at omkostningerne til vinter vedligehold og vedligehold generelt reduceres. Samarbejdet
mellem GMR klubberne har været fint, og for 2. år i træk, har man holdt på et møde for at planlægge
aktiviteterne, således at disse ikke er i konkurrence med hinanden. Generelt har sporten tilbagegang, men i
MCC vi har forsøgt at vende det, bl.a. gennem et samarbejde med Århus Motorsport. Samarbejdet
fortsætter næste år. Løbssæsonen bød på Liga i April, og GMR i maj, begge løb på en meget svær bane,
men med godt fremmøde. DAM i september blev kørt på en relativt fin bane men med et relativt dårligt
fremmøde. Mols har kørt LIga som hold i 2017, og det er blevet til en 2. plads. Næste år vil der ikke blive
kørt Liga turnering i DMCU, men der vil komme nogle flere pokalløb og lignende. Vi har haft træningsdage
om Onsdagen med Ole. Det har typisk trukket omkring 20 mand, så det må kunne regnes til succeserne.
Side 1 af 3

Bestyrelse og træningshjælpere m.m. som er kontingentfri i.h.t. vedtægterne udgør ca. 20 personer. Den
eneste der derudover har fået et kontingentfrit medlemskab i år er Pauli Rasmussen, fordi han varetager en
dommerpost som MCC skal stille. Der er mange der har hjulpet året igennem, og stor tak til dem. Der er
altid brug for hjælp. Tænk på om det er rimeligt, at dem der gør forarbejdet, også er dem der skal tømme
den sidste skrællespand efter et arrangement. Foreningen har i 2017 haft 76 medlemmer, heraf 6 på lille
bane. Sidste år var der 13 på lille bane så den del af forsamlingen, der er i passende alder til det, opfordres
til at gøre noget ved sagen.
Formandens beretning vedtaget med akklamation.
Ad 3

Forelæggelse af regnskab:
Kassereren foreligger regnskabet og fortæller om de forskellige forhold der ligger til grundlag
for tallene. Regnskabet viser et underskud på ca. 10.000 kr. Dette skal dog ses ud fra at alle udbetalinger er
bogført som omkostninger, men der ligger tøj på lager med en salgsværdi på ca. 19.000.
Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.
Ad 4

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår: Kontingentet Uændret
Stor bane, hele året, 750,- kr.
Lille bane, hele året, 200,- kr.
Der er ikke indkommet andre forslag vedr. kontingentfastsættelse.
Bestyrelsens forslag vedtaget med akklamation.
Ad 5

Indkomne forslag: Ingen.

Ad 6

Valg af bestyrelse:
På valg, ønsker ikke genvalg:

Tim Hjort
Heidi Hjort

På valg, modtager genvalg:

Torben Feldballe

Ikke på valg:

Thomas Møller Hansen
Brian Nielsen
Kasper Lauridsen
Jes Brink Nielsen
Jacob Frisenette

Dirigenten spørger bestyrelsen om man har mulige kandidater, og bestyrelsen meddeler, at
man ikke umiddelbart har kandidater, der har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen. Dirigenten opfordrer
forsamlingen til at komme med flere kandidater. Forsamlingen foreslår Jeppe Zeiler. Da der ikke er
yderligere der ønsker at indtræde i bestyrelsen, oplyser formanden, at man i så fald er på vej mod en
ekstraordinær generalforsamling. For at undgå dette tilbyder Tim Hjort at modtage genvalg.
Jeppe Zeiler og Tim Hjort vælges til bestyrelsen med akklamation.
Begge modtager valget.
Side 2 af 3

Formandens beretning 2017:
For en gang skyld havde vi ikke planlagt et Nisseræs og det var måske derfor at det faktisk
lykkedes at afholde et. Det blev en stafet og konceptet lykkedes faktisk så godt at løbet blev
afgjort på målstregen og måske med lidt indblanding fra løbslederen.
Vi prioritere altid vinter og forårstræning højt og vi havde igen en mild vinter med gode
træningsmuligheder, med kun korte perioder hvor banen måtte lukke pga. vejr.
Vintertræning er ikke nogen speciel overskudsforretning, men det er en af de områder hvor vi
skeller os ud fra de fleste andre baner og flere medlemmer siger at de netop er medlemmer på
Mols pga. mulighed for træning om vinteren/tidligt forår.
Ellers vil 2017 nok blive husket for de våde forhold, som har krævet en del på vandregningen,
kædesæt og bremser: mudder og mudder!
En af de andre ting der gør Mols unik er at vi ligger i kuperet terræn, men det kræver også
mere vedligehold af banen end hvis banen var flad. Vi må erkende at vi de sidste par år har
brugt for mange penge på vedligehold af banen når vi lejer maskiner.
Bestyrelsen har derfor valgt at erstatte en af vores traktorer med en gummiged. Vores plan i
fremtiden er kun én gang om året at leje hjælp ude fra til genopretning af banen.
For andet år i træk havde vi i januar et møde i GMR regi både for at planlægge GMR og for
have øget fokus på samarbejde, så vi ikke modarbejder hinanden. Vi vil f.eks. undgå at der
afholdes arrangementer på samme træningsdage. Vi vil fortsætte med disse møder i den nye
sæson.
AMK henvendte sig i år angående et samarbejde som vi efterfølgende har indledt. I første
omgang består samarbejdet i at AMK refundere Mols medlemskab for AMK medlemmer. Men
Mols håber at samarbejdet vil udvikle sig og har b.la. tilbudt fælles træning og en stævnedag
til AMK hvis de ønsker det.
Årets første løb var et liga først i april og vi havde godt vejr, gode baneforhold og god
deltagelse.
Årets andet løb var GMR en måneds tid efter, her var godt vejr, svære baneforhold og god
deltagelse!
Det sidste løb var DAM som blev afholdt i september, det blev afholdt med godt vejr,
fantastiske baneforhold og lav deltagelse?
Vi har igen i år prøvet at samle klubben om deltagelse i DMCU Liga. Socialt var det en succes,
desværre måtte vi igen i år nøjes med en samlet andenplads, det var især en meget vanskelig
bane i Billund der satte os tilbage, men tak til dem der har deltaget i Liga og især til den broget
flok der valgte at kører til Billund og rede vores andenplads.
Mols har faktisk været initiativtager til at Liga ikke bliver afholdt under samme koncept i den
næsts sæson. De mange løb presser løbsprogrammet og deltagelsen til Liga er generel for lav
ift. det setup der kræves for at afholde et løb.
Vi har i snart en del år afholdt træningsdage med træner, disse træninger plejer at være åben
for alle, eller med et loft for hvor mange der må deltage. I år valgte vi at holde træningerne om

onsdagen og kun for klubmedlemmer og det endte faktisk med at blive en succes og noget vi
regner med at fortsætte med i næste sæson.
Vores vedtægter byder os at der skal findes et vist antal til at drive klubben, disse ”frivillige”
får til gengæld for at påtage sig dette ansvar et ”gratis” medlemskab.
Det er altid godt at være kritisk over for denne måde at indrette os på for på den ene side har
denne konstellation gjort at vi nu i en del år har været godt og vel 20 mænd/damer til at drive
klubben og på den måde til dels har sørget for at arbejdsbyrden er fordelt på mange
mennesker.
Men det er også en stor del af vores medlemmer der får gratis medlemskab og man kan
diskutere om det er en af grundende til at andre medlemmer efter endt træning pakker deres
bil og overlader arbejdet til denne trods alt lille flok.
Den nuværende bestyrelse, hvor flertallet af medlemmerne har siddet en del år, prøver at
anderkende at vi alle har forskellige forudsætninger for at bidrage og det er klart at vi har
forskellige evner og nogle har mere overskud end andre. Men vi bliver nød til at spørge ud til
vores medlemmer hvorfor der ikke er flere der vil hjælpe med de små ting?
Det kan være en lidt mærkelig fornemmelse at se ham der har klargjort banen op til et løb
også går efter løbet og tømmer affald og kassereren skuer lokummer efter han har optalt
kassen! Kan det virkeligt passe at et menigt medlem ikke har en time i løbet af en hel sæson til
at hjælpe med at slå et bræt fast eller gå en tur med en buskrydder?
Cross sporten i Danmark er ikke kommerciel, hvilket betyder at man for relativt små midler
kan dyrke sporten, men det kræver en frivillig indsats.
Vi modtager alt slags hjælp, nogle er tømmer, andre har forbindelser til sponsorer, nogle kan
lave mad, nogle kan bruge 10 fingre på et tastatur og børn kan også hjælpe skulle jeg hilse at
sige, kom nu med dit lille bidrag.
De hyggeligste stunder på crossbanen er faktisk når vi får en øl efter et løb eller efter at vi har
været fælles om et stykke arbejde.
Vores vedtægter påbyder at der i formandens beretning skal fremgå hvem der tildeles
medlemskab ud over dem der er specificeret i vedtægterne.
I år har Pauli Rasmussen fået tildelt et medlemskab til et familiemedlem for hans
dommergerning.
Vi har dagsdato 76 medlemmer, sidste år havde vi 64.
6 af disse 76 medlemmer er på lille bane, sidste år var det 13!
På bestyrelsens vegne.
Formand
Thomas M. Hansen
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