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Referat fra Dansk Downhill Forenings ordinære generalforsamling, lørdag den 28. august 2021 kl. 16:00 
på Toggerbovej  
 
Dagsorden for mødet:  
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

a. Der skal godkendes regnskab for 2018-2020 
4. Indkomne forslag 

a. Vedtægtsændring. Foreningens hjemsted ændres fra ”Esbjerg” til ”Danmark” 
5. Forslag til handlingsplan og budget 
6. Valg af bestyrelse og suppleant 

a. Ole Bjørn Pedersen står til valg (modtager genvalg). 
b. Der skal vælges suppleanter 

7. Valg af revisor 
8. 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 
Foreningen fik i december tildelt, efter ansøgning, et støttebeløb af DIF og DGI’s coronastøttepulje på 6.151 
kr.  
Ny hjemmeside domæne lanceret ultimo 2020. Nyt domæne: dhcup.dk 
 
Foreningen er kommet godt igennem COVID-19 og har haft en god sæson indtil videre, med flot tilmelding. 
Større tilmelding har også vist svagheder i nuværende setup omkring afvikling af ræs og tidtagning, hvor 
der opstår lang ventetid.  
 
Der er officielt indgivet en politianmeldelse på den tidligere kasserer, på begrundet mistanke om 
økonomisk svig. Det er usikkert hvad der vil komme ud af anmeldelsen, men det er et håb at vi får nogle 
penge tilbage.   
Økonomisk er foreningen dog velfunderet efter en god start i 2021. 
 
Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
Regnskaber for 2018-2019-2020 fremlægges.  
Regnskaber er enstemmigt godkendt.  
 
Ad. 4 Indkomne forslag 
a. Vedtægtsændring. Foreningens hjemsted ændres fra ”Esbjerg” til ”Danmark” 
Forslaget er enstemmigt vedtaget.  
 
Ad. 5 Forslag til handlingsplan og budget 
Bestyrelsen vil arbejde på at investere i nyt tidstagningssystem.  
Med nyt udstyr vil der kunne opnås et større flow i afvikling af ræs, og dermed undgå lang ventetid for 
deltagere, som opstår ved større tilmelding. Nyt udstyr giver også større fleksibilitet for at skaffe hjælp til 
tidtagning, da nuværende system er meget specialiseret og kræver meget oplæring.  
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Større og bedre rækkevidde på nyt udstyr, vil give færre fejl og mulighed for at kunne afholde større 
afdelinger – f.eks. i udlandet.  
 
Nyt tidtagningsudstyr estimeret investering: 20-25.000 kr.  
 
Herudover vil bestyrelsen arbejde på at skaffe bedre faciliteter til afdelinger. Dette inkluderer toiletvogn, 
food truck og bedre samarit tjeneste.  
 
Til ovenstående skal der kigges på cuppens prisstruktur og der varsles mindre stigninger.  
 
Der undersøges også om foreningen kan søge støtte eller fonde til investeringer.  
 
Forslag til handlingsplan er vedtaget 
 
Ad. 6 Valg af bestyrelse og suppleant  
a. Ole Bjørn Pedersen modtager genvalg. Ingen yderligere ønskede at stille op.  
 

Ole Bjørn Pedersen, nyvalgt for 2 år.  
 
b. Niklas Wilhelmsen og Nicolaj Birch Olsen 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.  

 
Ad. 7 Valg af revisor 
Bestyrelsen anbefaler Jeppe Andersen. Ingen bemærkninger 

 
Jeppe Andersen, nyvalgt revisor for 1 år. 

 
Ad. 8 Eventuelt 
Der opfordres kraftigt til at sørge for toiletforhold til afdelinger, for at gøre det mere venligt for deltagere af 
alle køn samt tilskuere som muligvis opholder sig ved sporet hele dagen. 
 
Der spørges også om muligheden for at uddanne i førstehjælp internt i gruppen og blandt deltagere, som et 
supplement til samaritter.  
 
 
Ole Bjørn Pedersen takkede medlemmerne for fremmødet.  
Mødet slut kl. 18:00. 
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 Formand og dirigent Næstformand 
 
 
 
 

______________________________ 
Bestyrelsesmedlem 


