MCC Generalforsamling 10.11.2018
Ordinær generalforsamling i Mols Cross Club, afholdt i Grønfeld forsamlingshus Lørdag d. 10.11.2018 kl.
16.00
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:
Thomas Møller Hansen, Jes Brink Nielsen, Kasper Lauridsen, Jeppe Zeiler, Brian Nielsen, Tim Hjort, Jacob
Frisenette, 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 i mere en de krævede 3 uger.
Dirigenten konstaterer ved håndsoprækning, at der inklusive fuldmagtshavere er 25 stemmeberettigede.
D.v.s. at generalforsamlingen er beslutningsdygtigt i.h.t. vedtægtsændringer.
Ad 2

Formandens beretning:

Formandens beretning 2017/2018 ( frit efter referentens notater )
Thomas indleder med at fortælle kronologisk om årets aktiviteter. Efter generalforsamlingen var første
aktivitet ud over de almindelige træningsdage, Nisseræset. Ofte er der planlagt en helt masse forud for
Nisseræset, og så er det ikke blevet til noget p.g.a. vejret. Denne gang blev der planlagt lidt mindre, men til
gengæld var vejret således at det kunne gennemføres. Det blev en fin dag. Det lykkedes stort set at holde
banen åben gennem vinteren, og i Marts holdt vi pokalløb. Et lidt anderledes koncept med 3 heat. Banen
var noget af en udfordring, og der var nogle der blev lidt utilfredse, men det har løst sig. 3 uger senere var
der kommet forår til Mols. Banen var superfin, og det var tid for DAM . Der var 130 deltagere og det blev
igen en rigtig fin dag. Maj og juni blev meget tørre og det var en udfordring at holde banen brugbar.
Tidligere har man indlejet maskiner når der skulle laves noget større ved banen, men klubben har byttet
den grønne Valmet traktor ud med en gummiged. Det betyder at man bedre kan flytte noget jord og sand
rundt på banen. Det har dog vist sig at den er lidt dyr i diselolie, både fordi den bruger mere, men også fordi
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der er mange der gerne vil køre med den. I 2018 har der været et samarbejde med Århus Motorklub, og
Thomas er selv stemt for at det skal fortsætte, både fordi det bringer flere kørere på Mols, men også fordi
det er et samarbejde med en DMU klub. Via R-GMR samarbejdet har der også været samarbejde med RMS,
og der ligges op til at gentage dette i 2019. Generelt kører tingene i Mols Cross Club godt, vi har 74 aktive
medlemmer, hvoraf der desværre kun er 2 på micro banen. Folk der har påtaget sig en opgave passer den
samvittighedsfuldt, hvilket gør det meget nemmere at være formand.
I år er der kun uddelt en kontingentfrihed for særlig indsats. Det er til Pauli Rasmussen, der har fået et
medlemskab for hans indsats som dommer.
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. 44.000 kr. Dette skal dog ses ud fra at alle udbetalinger er
bogført som omkostninger, også de ca. 52.000 kr. i byttesum mellem traktor og gummiged. Havde man
aktiveret gummigeden og fordelt byttesummen over nogle år, ville resultatet have været positivt.
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

Bestyrelsen har fremsat 2 forslag til vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer:

Nuværende formulering af § 6C:
§ 6c. Banevagter
Ved alle klubbens normale træningsdage varetages banevagterne af minimum 1 medlem af bestyrelsen (8 pers.) og et
baneudvalgsmedlem eller en træningshjælper.
Alle bestyrelsesmedlemmer, baneudvalgsmedlemmer og træningshjælpere skal være bekendt med vilkårene i banens
miljøgodkendelse.

Forslag til ny formulering:
§ 6c. Banevagter
Alle bestyrelsesmedlemmer, baneudvalgsmedlemmer og træningshjælpere skal være bekendt med vilkårene i banens
miljøgodkendelse.

Forslaget godkendt: 21 for, 2 imod, 2 undlod at stemme
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Nuværende formulering af § 6d:
§ 6d. Kontingentfrihed
Alle ovenstående valgte medlemmer opnår kontingentfrihed for et klubmedlem (sig selv eller familiemedlem) –
kontingentfriheden gives i førstkommende kontingentperiode efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan uddele kontingentfrihed for andre ydelser, til hvem og for hvad skal være tilgængelig på MCC’s
hjemmesiden og oplyses i formandens beretning på generalforsamlingen.

Forslag til ny formulering:
Alle ovenstående valgte medlemmer opnår kontingentfrihed for et klubmedlem (sig selv eller familiemedlem) –
kontingentfriheden gives i førstkommende kontingentperiode efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan uddele kontingentfrihed for andre ydelser, til hvem og for hvad skal fremgå af formandens beretning på
generalforsamlingen.

Forslaget godkendt: 22 for, 0 imod, 3 undlod at stemme
Ad 6

Valg af bestyrelse:
På valg, ønsker ikke genvalg:

På valg, modtager genvalg:

Brian Nielsen
Kasper Lavridsen
Jes Brink Nielsen
Thomas Møller Hansen

Ikke på valg:
Tim Hjort
Torben Feldballe
Jeppe Zeiler
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 Casper Christensen. 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 Brian Nielsen at modtage genvalg for et år.
Casper Christensen og Brian Nielsen vælges til bestyrelsen med akklamation.
Begge modtager valget.

Ad 7

Suppleanter: Suppleanter skal vælges hvert år, for et år af gangen.
Forsamlingen foreslår Keld Bo Hansen og Kristian Elgaard.
Kristian og Keld Bo vælges med akklamation. Begge modtager valget.

Ad 8

Valg af baneudvalg: Baneudvalget skal vælges hvert år, for et år af gangen.
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René Rasmussen, Andres Westberg og Kristian Svendsen modtager genvalg.
Peter Hald ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Søren Hald, som vælges.
Ovenstående vælges med akklamation, og modtager valget.
Ad 9

Valg af træningshjælpere:
Træningshjælpere vælges for et år af gangen, og kan bestå af op til 8 medlemmer.
Lone Hald, Marie Hansen, Keld Bo, Ulla Kristiansen, Lars Kristiansen, Sanne Zeiler, modtager
genvalg. Bestyrelsen foreslår Mathias B. Nielsen.
Ovenstående vælges med akklamation, og modtager valget.
Forsamlingen foreslår: ingen ! Der er plads til yderligere en træningshjælper, som
bestyrelsen har mandat til at finde.

Ad 10

Valg af revision:
Jonas Olson ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Schmidt.
Forsamlingen foreslår Ulla Kristiansen. Peter og Ulla vælges med akklamation.
Peter er ikke tilstede, men har givet forhåndstilsagn om at modtage valget.

Ad 11

Eventuelt:

Torben Feldballe:
Torben fortæller at man i Grenå har sat kontingentet op, for så at ville betale
nogle af pengene tilbage efter udført arbejde. Generalforsamlingen sender forslaget videre
til diskussion i bestyrelsen.
Torben gør rede for det man har gjort ved banen, m.h.t. om flytning af jord og sand, samt
dræning af banen. I den forbindelse diskuteres muligheder for evt. at forlænge banesporet.
Henrik Elgaard:
Henrik spørger til om Gummigeden helt har fjernet behovet for at have
ekstern hjælp til genopbygning af banen. Bestyrelsen oplyser at gummigeden har gjort det
nemmere at få banen til at vende således at man kan styre hvor vandet løber hen, og
dermed hvor sand føres hen. På sigt vil der dog være behov for lidt ekstern hjælp.
Da der ikke var flere punkter under eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede
generalforsamlingen. Forsamlingen overgik til klubfest og uddeling af årets pokaler.

11.11.2018
Henrik Elgaard, referent.
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