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MCC Generalforsamling 02.11.2019 

Ordinær generalforsamling i Mols Cross Club, i Grønfeld forsamlingshus Lørdag d. 02.11.2019 kl. 16.30 

 

Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:  

Thomas Møller Hansen, Torben Feldballe,  Jes Brink Nielsen, Casper Christensen, Jeppe Zeiler, Jacob 

Frisenette. Ikke til stede: Brian Nielsen, Tim Hjort. 

Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 

1 Valg af dirigent 

2 Formandens beretning 

3 Forelæggelse af regnskab ved kasserne 

4 Fastsættelse af kontingent 

5 Behandling af indkomne forslag 

6 Valg af bestyrelse, evt. genvalg 

7 Valg af suppleanter 

8 Valg af baneudvalg 

9 Valg af kioskudvalg 

10 Valg af revision 

11 Eventuelt. 

Ad 1 Valg af dirigent: 

Formanden, Thomas Møller Hansen bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog på 

bestyrelsens vegne Kristian Elgaard. Der er ingen modkandidater og dirigenten takker for valget, og 

konstaterer at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, idet generalforsamlingen har været annonceret 

på hjemmesiden og Facebook i mere en de krævede 3 uger. 

 

Ad 2 Formandens beretning:  

 Formanden berettede om årets gang på banen, og i bestyrelsen. Se vedhæftede. 

Formanden informerede i.h.t. vedtægterne om hvem der har modtaget gratis medlemskab, og i år drejer 

det sig kun om vores 2 dommere, Steen og Pauli.  

Formandens beretning vedtaget med akklamation. 

  

Ad 3 Forelæggelse af regnskab: 

 Da Brian som er kasserer er på ferie, fremlagde revisor Ulla Kristiansen det uddelte regnskab. 

Regnskabet viser et overskud på ca. 21.000kr.  

I regnskabet er egenkapitalen opført til 95.900 kr. På spørgsmål fra salen, oplyste Ulla at traktor, gummiged 

m.v. ikke er opført som aktiver. Jacob Frisenette oplyste at værdien er væsentligt over 100.000 kr. så den 

reelle egenkapital er over 200.000 kr.  

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation. 

Ad 4 Fastsættelse af kontingent:  

Bestyrelsen foreslog: Kontingentet Uændret 

Stor bane, hele året, 750,- kr.   

Lille bane, hele året, 200,- kr.  

Der var ikke indkommet andre forslag vedr. kontingentfastsættelse. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med akklamation. 
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Ad 5 Behandling af indkomne forslag: 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 6 Valg af bestyrelse: 

På valg, ønsker ikke genvalg:  Jeppe Zeiler 

   

På valg, modtager genvalg:  Torben Feldballe  

   Tim Hjort  

 

Ikke på valg:   Thomas Møller Hansen 

   Jes Brink Nielsen 

   Jacob Frisenette 

Brian Nielsen  

Casper Christensen  

 

Dirigenten spurgte om mulige kandidater. Mikkel Zeiler og Danny Mikkelsen bragtes i forslag. 

Thomas oplyste, at Tim Hjort har ytret ønske om at blive overflyttet til træningshjælper, hvis bestyrelsen 

kan blive fuldtallig uden ham. 

Forsamlingen genvalgte Torben Feldballe, og valgte Mikkel Zeiler og Danny Mikkelsen til bestyrelsen med 

akklamation. Begge modtog valget. 

 

Ad 7 Suppleanter:  Suppleanter skal vælges hvert år, for et år af gangen. 

Forsamlingen foreslog Keld Bo Hansen og Kristian Elgaard.  

Kristian og Keld Bo valgtes med akklamation. Begge modtog valget. 

Ad 8 Valg af baneudvalg:  Baneudvalget skal vælges hvert år, for et år af gangen. 

René Rasmussen, Andres Westberg og Søren Hald modtager genvalg. 

Kristian Svendsen ønsker ikke genvalg. 

Forsamlingen foreslår Christoffer Christensen, som vælges. 

Ovenstående valgtes med akklamation, og modtog valget. 

Claus Jensen tilknyttes baneudvalget. 

Ad 9 Valg af træningshjælpere:  

Træningshjælpere vælges for et år af gangen, og kan bestå af op til 8 medlemmer. 

Marie Hansen, Keld Bo Hansen, Ulla Kristiansen, Lars Kristiansen, Mathias B. Nielsen 

modtager genvalg. Tim Hjort overflyttes fra bestyrelse til træningshjælper. Forsamlingen 

foreslog Ludvig Kruse og Rie Lykke. 

Ovenstående valgtes med akklamation, og modtog valget. 
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Ad 10 Valg af revision:    

 Forsamlingen foreslog Keld Bo Hansen og Ulla Kristiansen. 

 Keld Bo og Ulla vælges med akklamation, og modtog valget. 

Ad 11 Eventuelt: 

 Der var ingen punkter under eventuelt. 

Da der ikke var flere punkter, takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen. 

Forsamlingen overgik til klubfest og uddeling af årets pokaler.  

 

03.11.2019 

Henrik Elgaard,  referent. 



Formandensberetning	2019:	

Vi	starter	ved	slutningen!	Generalforsamlingen	2018	blev	holdt	på	Mortens	Aften,	det	fik	vi	lidt	kritik	for	og	
der	var	heller	ikke	et	stort	fremmøde,	men	til	gengæld	rigeligt	med	mad.	

Vi	fik	besat	posterne	i	bestyrelsen	og	baneudvalg	og	efterfølgende	i	vagtudvalget.	

Første	aktivitet	var	juleræs	som	skulle	være	en	kombination	af	motocross	og	nisseskydning,	men	
traditionen	tro	blev	det	aflyst	pga.	dårligt	vejr.	Ellers	er	bestyrelsens	politik	at	holde	vinteråbent	når	
forholdene	byder	til	det,	det	er	ikke	altid	en	overskudsforretning	på	de	enkle	dage,	men	vi	tror	på	at	denne	
politik	som	helhed	giver	medlemmer,	brugere	og	overskud.	

Det	er	også	i	den	ånd	at	vi	fortsætter	traditionen	med	at	afholde	årets	første	løb	i	Marts,	det	er	et	
utraditionelt	løb	som	vi	fik	stor	ros	for	i	år.	Vi	var	også	usædvanlig	heldig	med	vejret,	der	bød	på	sol	og	tør	
bane,	modsat	pokalløbet	i	2018,	hvor	frost	kun	lige	knap	havde	forladt	banen.	Og	så	var	der	flotte	sponsor	
gaver,	der	gør	at	der	er	mulighed	for	at	komme	hjem	med	lidt	andet	end	den	sædvanlige	blikpokal.	

Kun	få	uger	efter	pokalløbet	var	det	tid	til	at	afholde	første	afdeling	af	RGMR,	igen	var	der	fine	baneforhold.	
Den	måde	at	planlægge	på	giver	i	perioder	en	større	arbejdsbyrde,	men	til	gengæld	også	lange	perioder	
hvor	driften	køre	stille	og	roligt.	

Det	er	et	bevist	valg	at	vi	ligger	løbene	i	ydersæsonen	da	banen	ikke	har	det	godt	med	tørke,	og	tiden	efter	
RGMR	bød	faktisk	på	en	problematisk	periode	mht.	tørke.	

Sæsonen	lage	ud	med	en	udfordring	ift.	Mange	af	brugerne	af	Mols,	da	DMU	meldte	ud	at	DMU’s	
forsikringen	ikke	dækker	på	DMCU	baner.	Vi	valgte	derfor	at	få	installeret	et	flagpost	system	og	få	banen	
DMU	godkendt.	Det	betyder	at	flagposten	altid	skal	være	bemandet	eller	”svensker”	lyset	tændt	under	
træningen.	Det	er	tydeligvis	en	ting	vi	skal	vende	os	til,	men	efterhånden	er	dette	et	krav	på	mange	baner,	
så	mon	ikke	vi	lige	så	stille	får	det	implementeret.	Samarbejdet	mellem	DMU	og	DMCU	køre	ikke	på	
skinner,	men	det	lokale	samarbejde	med	RMS	køre	på	andet	år	og	der	er	ikke	noget	der	tyder	på	at	det	ikke	
kan	fortsætte	i	fremtiden.	

Sportsligt	har	2019	været	et	spændende	år	for	Mols,	hvor	vi	har	haft	kører	der	har	kæmpet	med	i	toppen	af	
flere	klasser,	klubben	endte	også	med	at	blande	sig	i	toppen	af	Liga	turneringen.	I	første	runde	på	Rougsø	
med	en	anden	plads,	en	sejr	i	anden	runde	på	Grenå.	Det	betød	at	vi	gik	mod	finalen	i	Billund	med	en	
samlet	andenplads,	desværre	kunne	Mols	kun	lige	stille	hold	til	Billund	og	med	et	par	der	måtte	udgå	under	
de	udfordrende	bane	forhold	blev	det	til	en	samlet	tredje	plads	i	turneringen.	Jeg	syntes	dog	stadig	det	er	
en	god	turnering,	hvor	vi	modsat	de	sædvanlige	turneringer	kæmper	som	et	hold	og	det	er	en	god	måde	at	
lære	hinanden	at	kende	på.	

Vi	lagde	ud	med	sæsonens	første	løb	og	havde	til	gengæld	også	et	af	de	sidste	i	form	af	DAM	finalen.	I	den	
anledning	syntes	vi	det	ville	være	lidt	tamt	at	udråbe	DAM	mestre	der	har	kæmpet	en	kamp	gennem	en	hel	
sæson	for	så	at	sige:	”Farvel	vi	ses	til	foråret”.	Derfor	fik	vi	arrangeret	helstegt	pattegris	med	en	vis	risiko	da	
vi	ikke	var	klar	over	om	der	ville	være	tilslutning.	Men	det	viste	sig	at	der	var	god	tilslutning	og	det	blev	en	
succes.	

Vi	fik	før	sommerferien	hyret	Simon	Wulff	til	nogle	klubtræninger,	det	var	godt	og	lærerigt	og	noget	jeg	
syntes	vi	skal	fortsætte	med	i	2020.	Simon	Wulff	var	desværre	travlt	optaget	af	arbejde	i	sensommeren	og	
derfor	blev	det	ikke	til	flere	træninger	efter	sommerferien.	



Generelt	er	der	god	kontinuitet	i	besætningen	der	driver	klubben,	men	også	de	sædvanlige	udfordringer	
med	passive	medlemmer,	hvilket	f.eks.	ses	til	fremmøde	til	de	få	arbejdsdage	vi	har.	Vi	prøver	dog	at	have	
fokus	på	alle	dem	der	bidrager	og	det	giver	generelt	en	god	stemning.	Jeg	vil	ikke	fremhæve	nogle	
personer,	ingen	nævnt	ingen	glemt,	men	kan	godt	blive	både	rørt	og	stolt	over	vores	klub	der	byder	på	et	
stort	aktivitetsniveau	og	mange	forskellige	kræfter	der	byder	ind	på	forskellige	tidspunkter.	

Jeg	vil	især	takke	den	gruppe	der	uden	at	have	nogen	speciel	tilknytning	til	sporten,	der	år	efter	år	kommer	
og	hjælper	med	at	lave	bane	og	afvikle	løb,	de	er	altid	positive	når	de	bliver	kontaktet	og	til	tider	står	vi	
næsten	i	det	luksus	problem	at	vi	skal	huske	at	få	alle	dem	der	har	hjulpet	i	mange	år	kontaktet	inden	et	
løb.	

Til	sidst	en	lille	status	på	2019	der	slutter	med	76	medlemmer,	hvoraf	de	4	er	på	lille	bane.	

Bestyrelsen	har	tildelt	et	medlemskab	til	Rune	Friis	i	anledning	af	at	hans	far	Pauli	Rasmussen	påtager	sig	
dommergerningen	for	Mols	Cross	Club.	

Bestyrelsen	har	desuden	besluttet	at	honorere	dem	i	bestyrelsen	og	udvalg	der	ikke	køre	cross	med	et	
beløb	der	svare	til	et	medlemskab	på	stor	bane	(750,-).	Flere	af	disse	personer	har	dog	ikke	ønsket	at	
modtage	beløbet!b	

På	vegne	af	Mols	Cross	Club	

Thomas	M.	Hansen	

		

		


