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Referat fra Dansk Downhill Forenings ordinære generalforsamling, lørdag den 21. maj 2022 kl. 16:00 på 
Vildtfogedvej 2, 2840 Holte.  
 
Dagsorden for mødet:  
 

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

a. Der skal godkendes regnskab for 2021 
4. Indkomne forslag 
5. Forslag til handlingsplan og budget 
6. Valg af bestyrelse og suppleant 

a. Daniel Spangaard Kristensen og Mikkel Hollensen står til valg (modtager begge 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 var indkaldt lovligt. 
 
Ad. 2 Formandens beretning 
Vi kommer ud af en stærk sæson i 2021. 
 
Som varslet på sidste generalforsamling ville bestyrelsen kigge på prisstrukturen af cuppen. Som resultat af 
dette er priserne højere i år, end de var sidste år. Vi har også valgt at adskille foreningsmedlemskab og 
cuptilmelding – dette evaluerer vi på, om er en fremtidig model. 
 
Efter nogle hårde år står foreningen p.t. godt økonomisk, og bestyrelsen kigger ind i flere opgraderinger. Vi 
har også et ønske om at kunne give sporstøtte til de spor, som gør et stort arbejde for, at vi kan køre i en 
weekend. 
 
Med hensyn til politianmeldelsen mod tidligere kasserer, pågår sagen fortsat. Sagen er overgivet til en ny 
politi sagsbehandler, som forbereder sagen til anklagemyndigheden.  
Mistanken om tabte/manglende indtægter er svær at bevise. Politiet har krævet, at der skal indhentes 
bevis fra alle, som har skullet overføre til kassereren. Denne opgave er proportionelt stor, og bestyrelsen 
ønsker godkendelse til muligvis at frafalde anklagepunkter om manglende indtægt.     
 
Et kæmpe stykke arbejde er lavet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at skaffe et nyt 
tidsstagningssystem. Vi har fået et system med rigtigt gode muligheder for nye tiltag og lettere ræsafvikling. 
Vi håber også, at deltagerne kan mærke det. 
 
Som altid, et STOR TAK til bestyrelsen og de hjælpere som træder til i løbet af året! 
 
Beretningen er godkendt. 
 
Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
Regnskaber for 2021 fremlægges.  
 
Regnskab er enstemmigt godkendt.  
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Ad. 4 Indkomne forslag 
a. Ingen indkommede forslag 
 
Ad. 5 Forslag til handlingsplan og budget 
Der skal nedsættes nogle arbejdsgrupper, som kan facilitere, at flere får kendskab til vores nye 
tidtagningssystem.  
 
Bestyrelsen kigger på at opsige Conventus og lægge tilmelding over til Race Result. 
 
Det foreslås, om ”budget” skal fjernes fra dagsorden, da foreningen og cuppen ikke arbejder med 
budgettering over året. 
 
Forslag til handlingsplan er vedtaget 
 
Ad. 6 Valg af bestyrelse og suppleant  
a. Daniel Spangaard Kristensen og Mikkel Hollensen modtager genvalg. Ingen yderligere ønskede at stille 
op.  
 

Begge valgt for 2 år.  
 
b. Niklas Wilhelmsen, Nicolaj Birch Olsen, Matthias Findal, Søren Küsch Larsen og Anders Dahl-Svenson 
stiller op som suppleanter. Ingen yderligere ønskede at stille op.  
 

Alle valgt for 1 år. Suppleantrækkefølge er henholdsvis som overstående. 
 
Ad. 7 Valg af revisor 
Bestyrelsen anbefaler Jeppe Andersen. Ingen bemærkninger 

 
Jeppe Andersen, valgt revisor for 1 år. 

 
Ad. 8 Eventuelt 
Det drøftes om prisstrukturen er holdbar. I år er prisen også højere, da der er en ekstra afdeling med i 
forhold til sidste år. Prisen vurderes at ligge på et acceptabelt niveau, men skal heller ikke være højere.  
 
 
Ole Bjørn Pedersen takkede medlemmerne for fremmødet.  
Mødet slut kl. 17:30. 
 
 
 
 
______________________________ 
 Formand og dirigent 


