Referat fra Dansk Downhill Forenings ordinære generalforsamling, lørdag den 3. oktober 2020 kl. 20:30
på Safari Camping, Rebildvej 17, 9520 Skørping.
Dagsorden for mødet:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse – udsættes
Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag
b. bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændringer,
i. Generalforsamling skal kunne udføres digitalt
ii. Udvide bestyrelsen til 5 medlemmer – udsættes
iii. Regnskabsåret ændres til at følge kalenderår
Forslag til handlingsplan og budget - udsættes
Valg af bestyrelse og suppleant
a. På valg er Nadja Janas og Jens Dyrskjøt
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 for sent i forhold til
vedtægterne, som beskriver at det skal ligge i april eller til årets første afdeling. Grundet ekstraordinære
situationer omkring COVID-19, vurderes indkaldelsen dog for lovlig.
Ad. 2 Formandens beretning
Som udgangspunkt var sæsonen 2019 en god sæson. 2020 har været aflyst grundet COVID-19.
Der er dog afholdt 3 DH ræs i efteråret 2020, men afholdt i privat regi af Sporguide, som har fået lov at låne
foreningens udstyr. Dette skal der lyde en stor tak, for at Sporguide trådte til, og kunne udføre noget
udenom foreningen.
Bestyrelsen har desværre en begrundet mistanke til at der fra kasserens side er begået økonomisk svig. Der
er af formanden udarbejdet en opgørelse over manglende beløb i foreningskontoen, som er fremlagt
kasseren. Der er ikke kommet nogen officiel erkendelse fra kasser, men der er dog blevet overført en del af
det manglende. Pengene som det drejer sig om, er udelukkende kontingent og deltagergebyr fra 2019,
samt visse udlæg. Formanden fortsætter dialog og udarbejder en afdragsordning med tidligere kasser.
Grundet det økonomiske rod, er der ikke udarbejdet regnskab og budget. Dette vil blive udarbejdet når der
kommer en bedre udredning.
Kasseren er ikke længere en del af bestyrelsen og har fået frataget ansvar. Der skal lyde en formaning fra
bestyrelsen, at medlemmer ikke må lynches pga. situationer som dette, og beder alle om en respektfuld
tone.
Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Grundet manglende regnskab jf. formanden beretning, udsættes dette punkt til en ekstraordinær
generalforsamling og regnskabet er ikke godkendt.
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Ad. 4 Indkomne forslag
b1. Bestyrelsen stiller til forslag at ændre vedtægterne således, at der kan indkaldes og afholdes
generalforsamling via digital platform. Dette for at undgå situationer som i år med COVID-19 restriktioner,
samt for at kunne være fleksible og ikke bundet op på sæsonstart af DH cuppen.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
b2. Forslaget udsættes
b3. Vedtægterne §8.1 ”Regnskabsåret fra primo marts til ultimo april.” Ændres til: ”Regnskabsåret følger
kalenderåret.
Forslaget er enstemmig vedtaget.
Ad. 5 Forslag til handlingsplan og budget
Punktet udsættes til ekstraordinær generalforsamling.
Ad. 6 Valg af bestyrelse og suppleant
a. Nadja Tell Janas genopstiller ikke. Jens Dyrskjøt genopstiller ikke. Daniel Spanggaard Kristensen og Mikkel
Hollensen stiller op til bestyrelsen. Ingen yderligere ønskede at stille op.
Daniel Spanggaard Kristensen, nyvalgt for 2 år.
Mikkel Hollensen, nyvalgt for 2 år.
b. Niklas Wilhelmsen, Nicolaj Birch Olsen og Jens Dyrskjøt stiller op som suppleant. Ingen yderligere
ønskede at stille op.
Niklas Wilhelmsen, valgt 1. suppleant for 1 år.
Nicolaj Birch Olsen, valgt 2. suppleant for 1 år.
Jens Dyrskjøt, valgt 3 suppleant for 1 år.
Ad. 7 Valg af revisor
Bestyrelsen anbefaler Bjarke Fløjgaard Gregersen. Ingen bemærkninger
Bjarke Fløjgaard Gregersen, nyvalgt revisor for 1 år.
Ad. 8 Eventuelt
Der bliver opfordret til at få større spredning på spor, rundt om i landet. Det drøftes hvilke spor vi har og
hvad der kan anvendes af nye spor i fremtiden. Der kunne med fordel være en bedre fordeling af sporene
mellem øst og vest Danmark. Der kan også kigges på at lave afdelinger i Sverige, hvor de blandt andet
satser stort i Vallåsen.
Ole Bjørn Pedersen takkede medlemmerne for fremmødet.
Mødet slut kl. 21:00.
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Dansk Downhill Foreneing

Esbjerg, 4. september 2020

Formandens beretning
Denne beretning dækker som udgangspunkt året 2019, men kommer til at strække ind i perioden for 2020.
Overordnet set gik 2019 sæsonen godt. Vi så en god medlemstilslutning og flotte deltagerantal til ræs.

På foreningssiden blev der dog gjort et mindre stykke arbejde. En generel trend for bestyrelsen har været en
travl hverdag, som også har haft betydning for niveauet for aktiviteterne i det frivillige arbejde.

Opstarten af foreningen har været plaget og præget af manglende aktion og kompetencer, indenfor opsætningen
af de krævede digitale platforme, så som e-Boks og foreningskonto. Der er simpethen ikke blevet opfyldt de
aftaler som er indgået i bestyrelsen. I efteråret 2019 brugte jeg derfor en del tid på at få tilladelser og adgang
til de rigtige myndighedskrævede portaler.

Bestyrelsen har haft nogle samarbejdsvanskeligheder, som kommer til udtryk nu, i at Nadja ikke vil blive stillet
til genvalg. Det overvejes at udvide bestyrelsen til fem medlemmer for at styrke arbejdet og sikre en bedre
fordeling af arbejdsbyrde.

Jeg må desværre melde at kassen for foreningen, teknisk set er tom. Lige nu har vi er en begrundet mistanke
til, at der er begået økonomisk svig. Vi har været i tæt dialog med DGI samt deres juridiske afdeling, omkring
dette og sagen er under udredelse, men der vil blive fremlagt en nærmere redegørelse til generalforsamlingen.
Vi har sat foranstaltninger op omkring foreningskontoen, for at mitigere fremtidig økonomisk svig ikke kan
ske.
Jeg kan dog melde at hvis de beregninger som er foretaget omkring sviget, er der et pænt overskud for
foreningen 2019.

Vi har haft en 2020 sæson som har været præget af COVID-19, som har gjort at vi ikke kunne afholde vores
ræs som planlagt, dette grundet forsamlingsforbud indtil i sommers.
Da forsamlingsforbud bliver hævet til et niveau hvor vi kunne være med, var der forskellige planer i spil.
Ultimativt tilbød Sporguide sin hjælp, med at afholde nogle ræs i efteråret.
Grundet travlhed, samt den igangværende sag omkring økonomien, valgte vi at takke ja til hjælpen fra
Sporguide, til at overtage arrangement af cuppen. Dette vil også fungere som en god test, af om dette vil være
et setup, som kunne fungere i fremtiden.
Vi holder hermed også økonomien adskilt i år, imens vi får reddet trådene ud for foreningskontoen.

Grundet COVID-19 og mangel på aktivitet, er der ikke møde indkrævet kontingent for 2020.
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Dansk Downhill Foreneing

Esbjerg, 4. september 2020

Der har efterhånden været en kedelig tendens til at der har været mangel på rettidig ansvar blandt de
involverede medlemmer, hvilket har gjort at min lyst til at inddrage nye folk, har været på et lavt niveau. Jeg
vil dog takke Sporguide og afdelingsansvarlige for at række hånden ud og hjælpe.

Tak!

Der skal også lyde en undskyldning overfor medlemmer og deltagere, som har savnet mere engagement fra
foreningen. Jeg forstår at dette må have en betydelig indvirkning på lysten og tilliden til foreningen. Det er mit
håb at vi kan rette op på dette, og få en sund forening, med trivsel og gode aktiviteter – og at tilliden vil komme
tilbage.

---oo0oo---
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-UDKASTVedtægter for
Dansk Downhill Forening
§1 Foreningens navn
1.1 Dansk Downhill Forening.

§2 Foreningens hjemsted
2.1 Esbjerg

§3 Foreningens formål
3.1 Dansk Downhill Forening har til formål at samle alle udøvere og intressede af mountainbike
diciplinen Downhill i Danmark - uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder - i en
landsdækkende forening. Foreningens mål er at virke for sportens fremme og styrke sporten på
landsplan.

§4 Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen,
når det af generalforsamlingens fastsatte kontingent, er betalt.
4.2 Kontigent betales for ét år af gangen og medlemsskabet gælder årligt fra 1. januar til 31.
december. Der vil blive udsendt påmindelse om fornyelse af medlemskab, som sker ved betaling
af kontigent.
4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede
medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende
generalforsamling.
4.4 Hvis et medlem mangler at betale kontigent, udstedes der en måneds varsel for betaling.
Såfremt betaling ikke er sket herefter, bliver medlemmet udmeldt af foreningen.
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4.5 Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for at betale kontigent.

§5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige
generalforsamling. Generalforsamling afholdes ordinært ved årets første ræs afdeling. Der
tilsigtes den ligger senest i april. Hvis det findes hensigtsmæssigt, kan generalforsamlingen
afholdes digialt.
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med
bilag offentliggøres 8 dage før.
5.4 Stemmeret: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
5.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt
18 år. Valgbar er et hvert medlem. Er medlemmet ikke tilstede, kan opstilling ske ved skriftlig
accept.
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3
flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning,
hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
5.7 Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Forslag til handlingsplan og budget
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Såfremt 1/2 af medlemmerne
ønsker en ekstraordinær generalforsamling, kan disse kræve en afholdt. Indkaldelse sker i
samarbejde med bestyrelsen.
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6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter
modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved
den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem
sig, med minimum en formand og en kasserer.
7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges.
7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader
bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne
mellem sig på ny.
7.5 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte
arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret fra primo marts til ultimo april. følger kalenderåret.
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en
status.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den
af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Aftaleret
9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til
at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte
bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele
bestyrelsen underskrive aftalen.
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9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§10 Opløsning af foreningen
10.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som
holdes med mindst en måneds mellemrum.
10.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på
den opløsende generalforsamling.

§11 Datering
11.1 Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. juni 2018.

---ooOoo---

__________________________
Ole Bjørn Pedersen
Formand
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