
Østjysk	  BMX	  klub	  

Referat	  af	  ordinær	  generalforsamling	  	  

Den	  20.	  november	  2014	  

Referat:	  

1. Valg	  af	  dirigent	  

a. Torben	  Jønson	  blev	  valg	  

b. Konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  er	  lovlig	  indkaldt	  

2. Aflæggelse	  af	  ledelsens	  beretning	  og	  vision	  for	  frem=den,	  ved	  formanden	  

a. Formanden	  aflagde	  beretningen	  (se	  bilag	  1)	  

b. Startede	  50	  medlemmer	  i	  år.	  Slutning	  91	  medlemmer	  

c. Info	  fra	  møde	  med	  kommunen.	  De	  er	  meget	  engageret	  og	  tændte	  på	  at	  få	  gang	  i	  et	  stort	  
projekt;	  BMX,	  skaterpark,	  klatrevæg,	  cross	  fit	  osv.	  

d. Et	  øjebliks	  s=lhed	  for	  Claus	  Hviid,	  som	  alt	  for	  =dlig	  afgik	  ved	  døden	  i	  foråret.	  

e. Spørgsmål	  eller	  kommentarer:	  

i. Kommentar	  vedr.	  TL-‐licens	  

f. Beretning	  godkendt	  og	  taget	  =l	  eYerretning	  

3. Forlæggelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab	  

a. Gi\e	  fremlægger	  regnskabet	  (se	  bilag	  2)	  

b. Sponsorer	  steget	  betydeligt.	  Det	  skyldes	  et	  super	  arbejde	  fra	  sponsor-‐udvalget.	  

c. Refusion	  =l	  kurser	  er	  faldet.	  Medlemsantallet	  er	  faldet.	  

d. Løbsindtægter	  steget	  –	  lidt	  flere	  =l	  løb	  

e. SpildevandsafgiY	  er	  betydelig	  forhøjet.	  Det	  skyldes:	  

i. EYerslæb	  fra	  2012	  

ii. Hvad	  er	  der	  sket	  for	  vores	  vandforbrug	  er	  steget	  voldsomt	  70	  m3	  (70.000	  liter	  vand)	  

iii. Bestyrelsen	  er	  ved	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  er	  sket.	  (Utæthed	  eller	  leg	  med	  
vandslangen	  ??)	  

f. Kontorar=kler	  –	  ny	  computer	  =l	  regnskab	  

g. Ingen	  spørgsmål	  eller	  kommentarer	  –	  nej	  
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h. Regnskab	  godkendt	  og	  taget	  =l	  eYerretning	  

4. Behandling	  af	  forslag	  

a. Afstemning	  om	  vedtægtsændring	  fremsat	  af	  ledergruppen.	  (Vedtages	  de	  nye	  vedtægter,	  
fortsæ\er	  generalforsamlingen	  i	  henhold	  =l	  disse,	  se	  bilag)	  

b. Formanden	  forklarer	  de	  ønskede	  ændringer	  

i. §3:	  DGI	  –	  vi	  er	  ikke	  medlem	  (vi	  er	  medlem	  af	  DMU)	  

ii. §6:	  Formand	  og	  økonomiformand	  skal	  vælges	  ikke	  samme	  år	  

iii. §8:	  Kon=ngent	  fastsæ\es	  af	  ledergruppen	  

iv. §10	  –	  stk.	  2:	  Forslag	  der	  ønskes	  behandlet	  skal	  foreligge	  skri&ligt	  

v. §10	  –	  stk.	  3:	  Kun	  fremmøde	  medlemmer	  har	  stemmeret.	  Én	  stemme	  pr.	  fremmødt	  
(ikke	  én	  stemme	  pr.	  licens)	  

vi. §10	  –	  stk.	  5:	  Ledergruppens	  forslag	  skal	  være	  bekendt	  på	  hjemmesiden	  eller	  via	  
mail	  senest	  8	  dage	  før	  generalforsamlingen	  (én	  dato)	  	  

vii.§10	  –	  stk.	  6:	  Beretninger	  og	  visioner	  for	  de	  enkelte	  ak=vitetsudvalg	  kan	  indgå	  i	  
formandens	  beretning	  og	  kan	  drøYes	  på	  generalforsamlingen.	  

viii.§11	  –	  punkt	  5:	  I	  =lfælde	  af	  at	  forslaget	  ikke	  opnår	  fornødent	  flertal:	  Vælges	  ny	  
ledergruppe	  på	  ekstraordinær	  generalforsamling	  

ix. §16	  –	  stk.	  1:	  Ordet	  ”ak=ve”	  sle\et	  

c. Spørgsmål	  eller	  kommentarer	  –	  nej	  

d. Afstemning:	  	  

i. Forslaget	  er	  enstemmigt	  vedtaget	  

ii. Generalforsamlingen	  fortsæ\er	  derfor	  eYer	  de	  nye	  regler	  (valg	  af	  ledergruppe	  
påvirkes)	  

5. SkriYlig	  afstemning	  om	  forslag	  =l	  personvalg,	  fremsat	  af	  ledelsen	  

a. Økonomiformand	  Gi\e	  Vedsted	  er	  på	  valg	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  Ledergruppen	  inds=ller	  Jørn	  
Nielsen	  som	  ny	  økonomiformand.	  

i. Antal	  stemmer:	  19	  

ii. 19	  stemmer	  for	  Jørn	  Nielsen	  –	  som	  hermed	  er	  valg	  

b. Jesper	  Kjeldsen	  er	  på	  valg	  som	  suppleant.	  Han	  modtager	  genvalg.	  

i. 19	  stemmer	  for	  Jesper	  Kjeldsen	  –	  som	  hermed	  er	  valgt	  

6. Valg	  af	  revisorer	  

a. Torben	  Jønson	  er	  på	  valg.	  Han	  modtager	  genvalg	  (1	  år)	  
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b. Gi\e	  Vedsted	  ops=ller	  som	  suppleant	  (1	  år)	  

c. Begge	  er	  valgt	  enstemmigt	  

7. Eventuelt	  

a. Bente:	  Spurgte	  om	  der	  var	  retningslinjer	  for	  ind-‐og	  udmelding	  af	  div.	  udvalg	  

i. Umiddelbart	  er	  der	  ingen	  regler	  

ii. Afstemmes	  med	  ledergruppen	  

iii. De	  søges	  et	  medlem	  =l	  Sponser	  udvalget	  (én	  sælger,	  der	  kan	  gå	  ud	  at	  ringe	  på	  
dørklokker	  hos	  de	  lokale	  virksomheder)	  

b. Jesper:	  uddybende	  kommentarer	  vedr.	  ny	  bane	  og	  hele	  set-‐up’et	  vedr.	  	  

i. Kommentar:	  selvejende	  ins=tu=on	  (BMX,	  cykelklub,	  løbeklub)	  

ii. Der	  er	  sat	  3	  mil.	  Afsat	  i	  kommunens	  budget	  2016	  

iii. Vi	  har	  bestemt	  ”ja-‐ha\en”	  på,	  men	  vi	  vil	  ikke	  ”sælge	  vores	  sjæl”	  

iv. Hvis	  banen	  bliver	  som	  ”op=mal	  løsning”	  vil	  banen	  blive	  unik	  i,	  ikke	  bare	  i	  DK	  og	  
Europa,	  men	  hele	  verden.	  Godkendelse	  af/under	  UCI	  vil	  åbne	  op	  for	  alle	  
muligheder.	  

v. Lokalplan	  skal	  laves	  om	  inden	  der	  kan	  arbejdes	  videre	  

c. Nye	  træner:	  	  

i. Vi	  mangler	  al=d	  trænere	  !!!	  Så	  har	  du	  en	  lille	  træner	  i	  maven	  skal	  du	  endelig	  
henvende	  dig	  =l	  bestyrelsen.	  Der	  vil	  også	  være	  mulighed	  for	  at	  du	  kan	  gå	  som	  ”føl”	  	  

ii. Henrie\e	  og	  Kasper	  er	  nyuddannede	  træner	  1	  

iii. Asger	  Jakobsen	  (mortens	  far)	  vil	  gerne	  starte	  om	  træner-‐føl	  

iv. 16-‐20	  kører	  per	  hold	  er	  op=malt,	  men	  nogle	  gange	  har	  vores	  trænere	  stået	  med	  op	  
=l	  40	  kører	  og	  så	  bliver	  det	  svært	  at	  opretholde	  kvalitet	  i	  træningen.	  

v. Hjælpeinstruktør	  –	  Det	  rig=ge	  ”koncept”,	  men	  trænerene	  skal	  have	  defineret	  
tydeligere,	  hvad	  deres	  opgaver	  er	  og	  hvornår	  de	  skal	  ”møde	  ind”.	  Det	  bliver	  et	  
punkt	  på	  trænermøde	  i	  december.	  Bedre	  =l	  at	  have	  en	  overordnet	  plan	  for	  
træningen.	  

d. Ønske	  =l	  ledergruppen	  fra	  Bjarne:	  fly\e	  træningen	  =l	  =rsdag	  og	  torsdag	  

i. Træner	  gruppen	  vil	  på	  deres	  næste	  møde	  drøYe	  de\e.	  

e. Løb	  2015	  (er	  ikke	  endelig	  bekræYet,	  men	  kommer	  på	  hjemmesiden	  så	  snart	  den	  
offentliggøres).	  Men	  HUSK	  !!!	  

i. 30	  års	  jubilæumsløb	  i	  Østjysk	  BMX	  –	  13.	  juni	  2015	  
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ii. Sidste	  afdeling/finale	  af	  Midtjysk	  Cup	  –	  Østjysk	  BMX	  –	  14.	  juni	  2015	  

iii. Så	  …	  sæt	  allerede	  kryds	  i	  jeres	  kalender	  nu	  …	  der	  vil	  være	  masser	  af	  opgaver,	  der	  
skal	  løses	  op	  =l	  denne	  weekend	  !!!	  

f. Michael	  (Thea/Janik)	  –	  Underudvalg	  =l	  løsning	  af	  div.	  Opgaver	  for	  at	  le\e	  arbejdspresset	  på	  
bestyrelsen.	  Det	  ligger	  fak=sk	  allerede	  i	  organisa=onen,	  men	  skal	  sæ\es	  mere	  i	  stuktur.	  

g. Er	  i	  tvivl	  om	  noget	  …	  tjek	  hjemmeside	  eller	  facebook.	  Formanden	  ligger	  alle	  informa=oner	  
ud	  der.	  

8. General	  forsamling	  afslu\et	  

Referent	  
Anni	  Hunnerup	  

20.11.2014	  
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