MCC Generalforsamling 05.11.2016
Ordinær generalforsamling i Mols Cross Club, afholdt i Grønfeld forsamlingshus, Lørdag d. 05.11.2016 kl.
15.00
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:
Thomas Møller Hansen, Lone Hald, Jes Brink Nielsen, Kasper Lavridsen, Brian Nielsen, Heidi Hjort, Torben
Feldballe, Tim Hjort.
Baneudvalg: Andreas Westberg, Jeppe Zeiler, Mads Mathiesen
Dagsorden i.h.t. vedtægterne:
1
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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 Hansen. Der er ikke andre kandidater og Keld Bo vælges til dirigent. Dirigenten
takker for valget, og konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Dirigenten konstaterer ved håndsoprækning at der er 20 stemmeberettigede repræsenteret.
Ad 2
(Se bilag)

Formandens beretning:

Ad 3

Forelæggelse af regnskab:
Kassereren foreligger regnskabet og fortæller om de forskellige forhold der ligger til grundlag
for tallene. Regnskabet viser et overskud på 9.336,- kr. mod et overskud på 7.706,- sidste år. Kassereren
gør opmærksom på at det sidste løb, DAM finalen, først er afviklet i Oktober måned og dermed i nyt
regnskabsår. Der er ikke lavet perioderegulering i denne forbindelse. De omkostninger der var afholdt og
bogført pr. 30. sept. er medtaget i regnskabet. Indtægter og udgifter på selve løbsdagen kommer med på
næste regnskabsår.
Der er kun få opklarende spørgsmål til regnskabet, og regnskabet godkendes med akklamation.
Ad 4

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår: Kontingentet fra denne sæson fastholdes
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Stor bane, hele året, 750,- kr.
Stor bane, tegnet efter uge 33, 500,- kr.
Lille bane, hele året, 200,- kr.
Lille bane, tegnet efter uge 33, 100,- kr.
Der er ikke indkommet andre forslag vedr. kontingentfastsættelse. Kontingenterne blev derefter sat samlet
til afstemning: Forslaget vedtaget med akklamation.

Ad 5

Indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag.

Ad 6
Der skal i alt være 8 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af bestyrelse:
Ikke på valg:
Heidi Hjort
Torben Feldballe
Tim Hjort
På valg, accepterer genvalg

Jes Brink Nielsen
Thomas Møller Hansen
Brian Nielsen
Kasper Lavridsen

På valg, ønsker ikke genvalg:

Lone Hald

Forsamlingen foreslår Jan Jacob Frisenette. Jan Jacob modtager nomineringen, og da der ikke er yderligere
kandidater, vælges Jes, Thomas, Brian og Kasper og Jan Jacob med akklamation og. Alle modtager valget.
MCC bestyrelsen for 2017 består derfor af: Heidi, Torben, Tim, Jes, Thomas, Brian, Kasper og Jan Jacob.

Ad 7

Suppleanter: Suppleanter skal vælges hvert år, for et år af gangen.

Forsamlingen foreslår Nicolai Wied og Mads Mathiesen.
Nicolai og Mads modtager nomineringen og vælges med akklamation.

Ad 8

Valg af baneudvalg: Baneudvalget skal vælges hvert år, for et år af gangen.
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Ifølge vedtægterne punkt 6a skal baneudvalget bestå af 4 personer.
I 2016 bestod baneudvalget af: Kristian Svendsen, Andreas Westberg, Jeppe Zeiler, Mads Mathiesen.
Alle fire modtager genvalg.
René og Peter Hald har også tilbudt sig.
Da der ikke er nogen der har noget ønske om, at tilbudt hjælp stemmes ”ude” p.g.a. vedtægter, genvælges
det siddende baneudvalg, og René og Peter tilknyttes efter nærmere aftale.

Ad 9

Der skal udpeges op til 8 træningshjælpere. Træningshjælperne udpeges for et år af gangen.

Udpegning af træningshjælpere: 6 ud af de 8 træningshjælpere fra 2016 tilbyder at fortsætte:
Følgende fortsætter:

Peter Smidt
Nicolai Wied
Marie Hansen
Søren Eg
Per Hessellund
Jonas Olsson
Dirigenten spørger forsamlingen om forslag til 2 træningshjælpere, følgende melder sig:
Keld Bo Hansen
Lone Hald
Ad 10

Valg af revision:
Bestyrelsen foreslår Jonas Olsson og Peter Smidt.
Peter og Jonas vælges med akklamation.

Ad 11

Eventuelt:
Torben Feldballe fremligger en ide om måske at bruge banen, måske specielt lille bane, til
noget fornuftigt i sommerferien. F.eks. noget med nogle go-carts, ATVer eller lignende for
børn. Sådan at der kunne være et motorsports relateret ferie/fritidstilbud for både lokale og
turister i den lange periode banen er sommerlukket. Formålet for klubben er at skabe
positivt kendskab til banens eksistens og måske skabe et økonomisk overskud til klubben.
Det skal selvfølgeligt foregå i samarbejde med kommunen, og med overholdelse af støj- og
miljøkrav ect. Hvilket vil kræve særligt materiel.
Flere i forsamlingen udtrykker en hvis skepsis m.h.t. at få det ind under miljøgodkendelsen,
og om der med banevedligeholdelse, bemanding osv. reelt vil være økonomi i det.
Bestyrelsen opfordres til at overvejer forslaget.
Torben Feldballe foreslår forhøjet træningsgebyr for folk udefra i vintersæsonen.
Det har vi haft tidligere, men det blev droppet p.g.a. ønske om simplificering af
betaling/indskrivning generelt. Det ville måske være en god ide at genindfører forhøjet
gebyr. Bestyrelsen overvejer, og tager stilling til forslaget.
Det oplyses at Ole Ørgaard gerne vil af med opgaven som nøgleansvarlig, samt opgaven med
at låse op for vareleverancer til kiosken. Jes overtager omkring vareleverancer, og
bestyrelsen udpeger en ny nøgleansvarlig, der kan tage over fra Ole.
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Da der ikke var flere punkter under eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede
generalforsamlingen. Forsamlingen overgik til uddeling af årets pokaler.
06.11.2016
Henrik Elgaard, referent.

Bilag: Formandens beretning 2016:
Sæsonen starter som altid med at bestyrelsen skal konstituere sig og denne gang var der 3 nye i
bestyrelsen, det har vist sig at være 3 mand/damer der har tilført friske kræfter til klubben.
B.la. syntes Kasper og nye kræfter i bestyrelsen syntes at vi skulle prøve at bruge nogle kræfter på det
sociale, b.la. derfor valgte vi at ligge os fast på et ligaløb i stedet for det traditionelle pokalløb.

Vi havde i vinter et godt konstruktivt møde med repræsentanter fra vores naboklubber Rougsø og Grenå,
hvor vi fik præciseret nogle regler for Liga og der er opbakning fra både Grenå og Rougsø til at det giver
mening at holde et årligt møde.

Igen havde vi en forholdsvis mild vinter og Torben Feldballe syntes i den anledning at vi skulle skyde 2016 i
gang med et spontant arrangeret nytårsløb, det var en succes, men en hård dag for dem der stadig bar
rundt på tømmermænd fra nytår.

I det hele taget ser du ud til at brugerne af banen er glade for at der i anledning af alm. træningen
arrangeres fælles starter eller andre initiativer.

Som altid valgte Mols at afholde årets første løb og påsken der lå lige op til dette løb blev brugt til at Mads
mf. Ordnede stor bane med det tunge maskineri.

Første løb var et liga løb der forløb i godt vejr og med det overaskende slut resultat…Mols blev dagens
vinder, noget der ikke er sket i en del år.
I det hele taget har det været en positiv oplevelse at mærke opbakningen til ligadeltagelse, hvor vi
præsterede god opbakning selv på de baner der traditionelt ikke trækker mange Mols folk. En anden positiv
ting er at opleve hvordan det er forskellige der har præsteret på forskellige dage, en dag var det lille bane
der leverede, en anden dag var det stor bane.
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Liga slutresultatet var en flot 2.plads, men vigtigst af alt nogle gode oplevelser og det var godt for klubbens
sammenhold.

Vi valgte igen i år at lave træningslørdage og arrangere trænere på et onsdage, men oplever at nabo
klubberne har fået samme ide, hvilket giver en lokal konkurrence, men det er også positivt for sporten at
der er mange tilbud på vælge mellem. Vi må bare prøve at udvikle de vores træning.

Ellers har vi været heldige med vores løb, godt vejr på selve dagen og med efterfølgende skybrud.
GMR føltes som at blive sandblæst under en højfjeldssol.
Vi afholdte DAM finale, hvor der var overraskende stor tilslutning af en meget sulten forsamling???

Banen: Vi har 4 gode banefolk og opbakning fra flere andre hvis de 4 faste af den ene eller den anden grund
ikke kan ordne bane.
Den nuværende bestyrelse og banefolk går med tanker om at skifte en af traktorerne ud med en anden
type maskine, der er mere velegnet til at lave hop. Der ud over ville det være godt at kunne nøjes med
ekstern hjælp en enkelt gang om året.
Den endelige beslutning tages af ny bestyrelse.
Vi har fået legeplads, det er godt nok, men nu gider ungerne jo ikke køre cross mereJ

Daglig drift: Det er fortsat vigtigt at vi overholder vores miljøgodkendelse og der skal større fokus på brug af
miljøbakker.
Kiosken giver ikke det store overskud i det daglige, hvad skal vi gøre ved det?
Der blev desuden forsøgt med en pølsevogn til vores liga løb, det er en god mulighed at have i tilfælde af at
der ikke kan skaffes folk til kiosken.
Ellers blev der arrangeret gris på gaflen til vores DAM finale.
Vi har fortsat mange der hjælper klubben, uden de har en daglig tilknytning til klubben eller sporten
sporten, det er fantastisk.
Vi er 20 medlemmer til at kører den daglige drift, det er imponerende ift. at vi er en af DMCU’s mindste
klubber, men også en udfordring at skaffe så mange frivillige.
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Det ville fortsat være godt hvis flere menige medlemmer ville hjælpe f.eks. med oprydning efter løb eller til
andre små opgaver i den daglige drift. Tænk hvis vi kunne sige at ”vi” afholde løb og ikke bestyrelsen!

Medlemmer:
13 på lille bane og 51 på stor, altså 64 i alt.
Iht. Vedtægterne skal der nævnes hvem der tildeles fri kontingent:
Bestyrelse, baneudvalg og træninghjælpere.
Pauli Rasmussen for hans dommer gerning.
Gerstrøm for lån af maskiner til forårsklargøring.
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