Referat fra Dansk Downhill Forenings ordinære generalforsamling, lørdag den 27. april 2019 kl. 17 på
Prærien, Bøgedalsvej, 8680 Ry.
Dagsorden for mødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
a. Ingen indkommende forslag
Forslag til handlingsplan og budget
Valg af bestyrelse og suppleant
a. Ingen bestyrelsesmedlemmer står til valg
b. Der skal vælges suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Ole Bjørn Pedersen bød velkommen til de fremmødte og informerede om de praktiske oplysninger.
Ad. 1 Valg af dirigent
Ole Bjørn Pedersen valgt og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidig og
generalforsamlingen er derfor lovlig.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning
Formanden beretning udlægges.
Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Nadja fremlægger regnskab. Regnskabet er reelt set kun for ½ år, da foreningen blev stiftet medio 2018.
Endelig godkendelse mangler, da der ikke er lavet dokumenteret regnskab.
Ad. 4 Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Ad. 5 Forslag til handlingsplan og budget
Der mangler at blive udarbejdet budget fra kassererens side.
Der ønskes at nedsætte følgende arbejdsgrupper:
• Oprettelse af workshop gruppe – eventuelt Sporguide
• Historie udvalg
• Foreningstur/sociale ture
• Trailer
Ad. 6 Valg af bestyrelse og suppleant
a. Ingen bestyrelsesmedlemmer på valg.
b. Rasmus Skovbo og Daniel Spanggaard Kristensen stiller op som suppleant. Ingen yderligere ønskede at
stille op.
Daniel Spanggaard Kristensen, valgt 1. suppleant for 1 år.
Rasmus Skovbo, valgt 2. suppleant for 1 år.
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Ad. 7 Valg af revisor
Bestyrelsen anbefaler Mikkel Hollensen. Ingen bemærkninger
Mikkel Hollensen, genvalgt revisor for 1 år.
Ad. 8 Eventuelt
a. Der bliver opfordret til at foreningen får promoveringsudstyr i form af klistermærker eller tøj.
b. Birch vil gerne tage tidtagnings tjansen det kommende år.

Ole Bjørn Pedersen takkede medlemmerne for fremmødet.
Mødet slut kl. 18:00.

______________________________
Formand
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Beretning
Vi fik som bekendt stiftet foreningen sidste sommer. Vi er stadig ved at finde strukturen for intern arbejde.
Sådan en proces tager tid og nye foreninger kan erfaringsmæssigt forvente en startperiode på 3 år med hvad
der kan føles som rod og ”kaos”.
Siden oprettelsen har vi haft fokus på at få oprettet en foreningskonto. Dette har været en vigtig agenda for at
få økonomien ud af private hænder, samtidigt med at det letter arbejdet omkring overførsler.
Vi fik som noget af det første medlemskab i DGI. Dette giver os mulighed for sparring vedrørende
foreningsarbejde, hvilket vil hjælpe med at få så problemfri en opstart som muligt. DGI er også interesseret i
at samarbejde omkring workshops og trænings-camps. Dette er et arbejde som vi intern skal have planlagt.
Til styring af foreningens regnskaber og indmeldelser har vi anskaffet et system kaldet Conventus. Fordelene
ved sådan et system er at facilitere og organisere foreningens administrative opgaver, og det kommer med
anbefaling fra DGI. Den næste periode skal Conventus testes og der er på sigt planer om at flytte tilmelding til
DH cuppen hertil fra Sportstiming – hvilket vil fjerne tilmeldingsgebyr for deltagere.

Herudover har der foregået planlægning af 2019 DH cuppen. Cuppen og tilmeldinger kom sent ud, på trods af
tidligere fastlæggelse af datoer. Grunden hertil har været besværligheder med integrering af systemer på
foreningsniveau, samt at vi afventede tilgang til foreningskontoen. Vi har fokus på at få inkorporeret
foreningens årshjul med DH cuppens, således at der kommer tidligere tilmelding.

Af mindre nyheder er hjemmesiden for cuppen blevet opdateret layoutmæssigt. Dette skulle gerne gøre
hjemmesiden nemmere at navigere på desktop og mobil. Her er foreningen også koblet på med indmeldelse
og foreningsdokumenter.
Cuppen har fået sponsoreret hjelme som kan lånes af gæster som har lyst til at prøve at køre downhill. Der
bliver udarbejdet udlejningskontrakter omkring cuppens udstyr, så som hjelme og tidstagningsudstyr, hvilket
betyder at klubber eller andre interesserede kan låne udstyret til egne events, men bliver erstatningsansvarlige.

Der er ikke blevet oprettet nogen udvalg eller arbejdsgrupper endnu. Dette bunder i at vi blandt andet har
ønsket at få et overblik over vores økonomiske situation inden der bliver iværksat udvalg til at arbejde på
udvikling og forbedringer.
Jeg vil gerne have oprettet 3 arbejdsgrupper nu til at arbejde på følgende,
1. Kortlægning af DH cuppens historie
2. Udlandstur 2020 til Tyskland
3. Off-season event for medlemmer 2019
Det er min overbevisning at starte med disse arbejdsgrupper vil give os erfaring med arbejdet i udvalg, samt
nogle emner som kan udføres uden store udgifter til foreningen. Disse arbejdsgrupper udelukker ikke at vi kan
oprette eller iværksætte flere initiativer løbende.

Fremtidigt arbejde bliver afvikling af 2019 DH cup sæsonen, samt definere snitfladerne mellem cuppen og
foreningen.
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Vores visioner med foreningen er stadig at udvikle downhill i Danmark, men jeg vil mane til at en sådan proces
tager tid. Der er stadig fokus på at få flere deltagere, især kvinder og børn. Dette arbejde ser vi potentiale i at
udføre i samarbejde med DGI. Vi fortsætter med at søge midler til sporbyg, fornyelse og udvikling. Vi ønsker
også nyt udstyr til DH cuppen, som kræver større investeringer som bliver arbejdsområder i 2019.
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