
 
 
Referat generalforsamling D.07 November 2020 

Dagsorden iht. Vedtægterne §5 

1. Valg af dirigent 
a. Valget falder på Lars Kristiansen 
b. Lars konstaterer at der er indkaldt til generalforsamling rettidigt iht. Vedtægterne § 4 
c. Der er 4 til stede og de repræsenterer i alt 7 stemmer i foreningen. Det vil sige at der ikke er nok 

fremmødte til at der kan foretages vedtægtsændringer iht. §11 
2. Formandens beretning 

a. Se vedhæftet 
3. Forelæggelse af regnskab af kassereren 

a. Da Brian Nielsen ikke kunne være til stede fremlægger Ulla Kristiansen i sin egenskab af revisor 
regnskabet. Se vedhæftet 

b. Der er et overlab med regnskabsåret 2019 da DAM finalen blev afholdt på Mols sidst i oktober, det 
giver lidt skæve tal på kiosksalg og udgifter til flagposter. Der er desuden blevet erhvervet nyere 
traktor i 2020, den er straks afskrevet og dermed er der et stort underskud i 2020. Ellers ingen 
bemærkninger til regnskabet. 

4. Fastsættelse af kontingent 
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, der er ikke kommet andre forslag. Det vil sige 750,- p stor 

bane og 200,- på lille bane. 
5. Behandling af indkomne forslag 

a. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag 
6. Valg af bestyrelse 

a. Thomas M. Hansen: På valg og modtager genvalg 
b. Torben Feldballe: Ikke på valg 
c. Brian Nielsen: På valg og modtager ikke genvalg 
d. Jacob Frisenette: På valg og modtager genvalg 
e. Jes Nielsen: På valg og modtager genvalg 
f. Casper Christensen: På valg og modtager genvalg 
g. Mikkel Zeiler: Ikke på valg 
h. Dannie Mikkelsen: Ikke på valg 
 
Der mangler en mand i bestyrelsen som erstatning for klubbens kasserer Brian Nielsen, derfor skal 
bestyrelsen have fundet en mulig løsning og evt. have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. 
Ind til videre bogføre Formanden og vil spørge Brian om han ind til videre vil være bank ansvarlig. 

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

8. Valg af baneudvalg 
a. Claus Jensen 
b. Ludvig Kruse 
c. Anders Døssing 
d. Jonathan Jensen 

Ud over de 4 medlemmer af baneudvalget der skal være iht. Vedtægterne er der tilknyttet følgende 
personer til baneudvalget der har tilkendegivet at vil hjælpe med banen: 

Rene Rasmussen 

Søren Hald 



 
 

Kasper Lauridsen 

Jonas Dehn 

9. Valg af træningshjælpere 
a. Rie Lykke 
b. Tim Hjort 
c. Marie Hansen 
d. Ulla Kristiansen 
e. Lars Kristiansen 
f. Keld Bo Hansen 
g. Brian Nielsen 
h. Mathias B. Nielsen 

10. Valg af revision 
a. Keld Bo Hansen 
b. Ulla Kristiansen 

11. Evt. 

 

  



 
 
Formandens beretning 2020: 

Det lykkedes stort set at have åbent hele vinteren selv om den var ekstrem våd, det skyldes ikke mindst en 
stor indsats fra baneudvalget, der via rettidigt omhu havde sørget for dræn, afløbshuller og korrekt fald på 
banen. 

Da regnen hørte op blev verden ramt af en aggressiv virus, det betød i første omgang at vi måtte aflyse 
foråret løb, efterfølgende lukkede Danmark stort set ned omkring påske.  

Vi valgte i ugen efter påske at åbne banen for træning, dog kun egne medlemmer og inden for 
myndighedernes retningningslinjer. 

Hele sæson var i COVID19’s tegn, men det lykkedes at afholde et kombineret pokalløb/klubmesterskab, så 
der også i 2020 kunne kåres klubmestre i Mols Cross Club. Til dette løb blev der fortaget et forsøg med at 
erstatte nogle flagposter med lys og frivillige, det fungerede udmærket. 

Det var et nostalgisk farvel til vores gode gamle Fiat traktor der har tjent klubben i 20 år, i stedet har 
klubben fået en nyere Massey Ferguson som forhåbentligt kan tjene klubben lige så godt og længe som 
Fiat’en. 

Desværre var klubben udsat for et indbrud, hvor pengekassen og vores støjcomputer blev stjålet. 

Medlemsantal D.07 november:  

Medlemmer stor bane: 81 

Medlemmer lille bane: 6 

MCC har fortsat et samarbejde med AMK, det er dejligt at dette samarbejde stadig kan bestå og vi håber 
det fortsætter i 2021. 

Iht. Vedtægterne skal der af formandens beretning fremgå hvem der er tildelt medlemskab ud over de 
poster der er angivet i vedtægterne: 

Pauli Rasmussen for hans dommer gerning. Pauli har i den anledning tildelt hans søn Rune Friss et 
medlemskab 

Victor Withen som betaling for en kodelås til klubbens dør. 

 

 


