
Referat fra generalforsamling - 30. oktober 2021

1. Valg af dirigent 
Lars Kristiansen blev foreslået og valg.  
Lars kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægternes § 4.
Der var 17 til stede og de repræsenterede i alt 20 stemmer i foreningen. Det vil sige, at der ikke var 
nok fremmødte til, at der kunne foretages vedtægtsændringer iht. §11.

2. Formandens beretning - se vedhæftet.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab af kassereren - se vedhæftet.
Kasserer Bjarke Olesen fremlagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev 
godkendt. 

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

Godkendt.
b. Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet på Micro fra 200,- til 375,-. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Der ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse for 2 år
Følgende var på valg:
Torben Feldballe
Mikkel Zeiler
Dannie Mikkelsen

Følgende blev foreslået og valgt: 
Torben Feldballe
Ida Hansen
Mads Kristiansen Madsen

Bestyrelsen for 2021/2021:
a. Thomas M. Hansen 
b. Torben Feldballe 
c. Bjarke Olesen 
d. Jacob Frisenette 
e. Jes Nielsen 
f. Casper Christensen 
g. Ida Hansen 
h. Mads Christian Madsen 



7. Valg af suppleanter for 1 år
a. Keld Bo Hansen 
b. Kristian Elgaard 

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

Ud over de 4 medlemmer af baneudvalget der skal være i iht. vedtægterne, er der flere 
frivillige, som gerne vil hjælpe med at jævne bane. Her i blandt Anders Døssing, som gerne vil 
hjælpe op til løb og i nødsituationer.

Jacob Frisenette orienterede om, hvad det vil sige at være banevagt.

9. Træningshjælpere for 1 år
a. Ulla Kristiansen 
b. Lars Kristiansen 
c. Brian Nielsen 
d. Keld Bo Hansen 
e. Rie Lykke 
f. Tim Hjort 
g. Marie Hansen 
h. Rikke Madsen 

10.  Valg af revisorer for 1 år
a. Ulla Kristiansen 
b. Keld Bo Hansen 

11. Følgende spørgsmål blev stillet under evt.:
- Hvornår skal banen deles op?
Banen skal deles op når der er ønske om det - men vurder det fra gang til gang. Ved f.eks. 40 kører, 
del op i to (A + B kører & C kører, mini og laaangsom)

- Skal der være 2 personer når der jævnes bane i forhold til sikkerhed? 
Der er ikke krav om, at der er to på banen ad gangen. Hvis muligt så aftales det indbydes, at der er 
to ad gangen fra baneudvalget til stede, når der jævnes bane.


