Generalforsamling 2018
1.0

Valg af dirigent – Egon Schmidt blev valgt
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Bestyrelsens beretning

Velkommen til årets generalforsamling. Det er jo altid spændende at se hvor mange
medlemmer der møder frem til generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er
der æbleskiver og hjemmebagt kage, og derefter er der kåring af året klubmestre og
pokalvindere.
Hvad er der så sket i årets løb. Nogen vil sige rigtig meget, da der har været vildt
mange træningsdage i dette år på grund af den tørre sommer og der har været rigtig
god gang i grillen og de sociale aktiviteter. Andre vil sige – ikke ret meget – det blev
atter en sæson hvor vandingsanlægget ikke blev monteret og igangsat, og
bestyrelsen igen har været alt for passiv. Formanden fik heller ikke gjort alt det han
lovede på sidste års generalforsamling, og alt det jeg som medlem kan forlange for
mine kontingentkroner. Begge grupperinger har ret – det afhænger af øjnene der
ser og ikke mindst af hvad dine forventninger har været. Hvis du mener at alle andre
end dig skal tage initiativ og sætte gang i alle mulige aktiviteter, skal du måske finde
en anden klub, eller stille op til det bestyrelsesvalg der er om lidt. Hvis du mener vi
skal løfte i flok, er der brug for at medlemmerne kommer med inspiration og ikke
mindst med forslag til hvordan vi så får skabt noget mere aktivitet. Jeg glæder mig til
at høre jeres forslag og reaktioner efter bestyrelsens beretning.
Men der er faktisk sket en del i klubbens bestyrelse i år. Klubbens bestyrelse har
bl.a. deltaget i flere af DMU’s aktiviteter i 2018. Både dommer- og
stævnelederkursus, repræsentantskabsmødet i marts, DMU klub-seminaret i
Vesterbæk i maj, DMU-klublederseminaret i forrige weekend. Her blev de nye regler
for tildeling af løb i 2019 drøftet. Fremadrettet skal klubben afholde, mindst et
åbent hus – arrangement for at kunne få officielle DMU-løb. Samtidig skal banen
være godkendt som B-Bane, hvilket vi er for øjeblikket.
På medlemssiden har der været 43 kørerlicenser i 2018, og det glædelige er, at vi
ikke har haft så mange Microer før, selvom der er 2-3 stykker der i løbet af sæsonen
er rykket op på mini. Også i Mini har der været en god vækst, så det er meget
positivt. Der har været en del snak om klubben kan gøre mere for at holde på
medlemmerne. Jeg mener faktisk at det er medlemmerne der skal gøre mere for
klubben – men den diskussion har vi haft rigtig mange gange før.

Vi var desværre i august udsat for et frækt indbrud, hvor samtlige 5 højtryksrensere
blev stjålet. Politiet har angiveligt fanget tyven, men vi kan desværre ikke få
oplysninger identiteten på pågældende person. Vi har heller ikke fået
højtryksrenserne igen, og da vi har en stor selvrisiko ved indbrud, har vi ikke
aktiveret forsikringen.
Der har i 2018 været afholdt 6 klubmesterskaber, hvor opbakningen dog har været
meget svingende. Nogen siger, at det er fordi formanden er for dårlig til at få slået
resultaterne op på nettet hurtigt nok, nogen mener det har været for tørt, og nogen
mener at det regnede for meget ved et af løbene. Derfor vil jeg gerne drøfte med jer
om vi skal reducere klubmesterskabet til 4 afdelinger, da der jo har været snakket
om at genindføre det sønderjyske mesterskab. Samtidig vil jeg foreslå, at alle
klubløb på maxibanen i fremtiden afvikles med transponderanlæg, så alle resultater
er tilgængelige umiddelbart efter løbene, og der er færre fejl i beregningerne.
Hvad er der mere sket. De 2 JM/FM og DM-løb der har været afholdt i 2018 viste i
hvert fald, at klubben fortsat er i stand til at løfte hele opgaven med at arrangere
løb, hvor alt stort fungerede ned til sidste detalje. Der var god opbakning til de
forudgående arbejdsdage til begge løb, og også på løbsdagene var der heldigvis
rigtig mange hjælpere, der fik det hele til at fungere. Det hele havde været perfekt,
hvis vi havde kunne stole på alle vores samaritter. Vi måtte desværre opleve et
voldsomt svigt fra vores samarbejdspartner gennem 20 år – Røde Kors. Til begge løb
forsøgte de at løbe fra vores – allerede i februar indgåede aftaler. Til Classic DM den
12.5 ringede de fredag aften kl. 19.00 og meddelte at de desværre ikke kunne stille
med mandskab til dagen efter. Efter meget pres fra min side indvilligede de dog i at
prøve at finde 2-3 personer, så vi kunne køre løb dagen efter. Samtidig fik vi fat i
Henrik Henriksen, der var i stand til at finde 2 kolleger, der sammen med ham kunne
springe ind og hjælpe til. Vi havde en lang snak med formanden for Røde Kors
Samaritterne dagen efter løbet, og han lovede at til det næste løb 1 måned senere,
ville der være et tilstrækkeligt antal hjælpere klar.
Så kommer vi frem til den 16. juni – en perfekt dag med lidt støvregn – som gør at
banen er helt perfekt, og vi overhovedet ikke behøver at vande hele dagen. Hvad
sker der så. Jeg begynder kl. 8.00 at spejde efter Røde Kors folkene på pladsen, og
finder hurtigt ud at der ikke er kommet en eneste. Jeg ringer til formanden – der jo
havde lovet fuld opbakning til dette løb – og han kommer med ti forskellige
søforklaringer på hvorfor der ikke er kommet nogen. Efter meget pres fra min side –
måske grænsende til trusler – ankommer der kl. 10.00 – ikke færre end hele 2 røde

kors hjælpere. Vi havde heldigvis i mellemtiden med god hjælp fra jer, og Henrik
Henriksen fået etableret vort eget samaritter-korps, så løbet kunne afvikles under
betryggende forhold.
Hvad har vi lært ud af ovenstående historie. At vi bliver nødt til at finde en ny
løsning på førstehjælpsdelen. Desværre er det et billede andre klubber også har
oplevet. Det er sværere at finde kompetente hjælpere, og Røde Kors’ priser er
samtidig eksploderet. Så en af de ting vi skal drøfte i dag er – hvordan finder vi disse
kompetente førstehjælpere, som sikrer at vi er i stand til at gennemføre løb under
betryggende forhold.
Der har været rigtig meget snak omkring hvad der alt skal laves ved banen så den
fremstår mere attraktiv og lækker. Der er forslag om den skal grubbes, harves, og at
der skal køres store mængder sand på banen. Jeg tror meget på at en af løsningerne
er at vi arbejder videre med tanken om en ”2-sporet” bane med et ujævnt indereller yderspor, og et mere jævnt spor. En løsning man ser på mange baner rundt
omkring. Det synes jeg også vi skal have en snak om i den efterfølgende debat. I
mellemtiden har vores aktive gravemaskine-gruppe udgravet den nye sø, så der vil
være masser af vand til vandingsanlægget næste år. Og banen kan ikke være så
ringe, når selv en VM-kører som Thomas Olesen kan blive dygtigere ved at træne på
Vesterlundbanen.

Inden vi går helt på vinterpause foreslår bestyrelsen, at vi afholder en arbejdsdag,
hvor vi får ryddet op og gjort vaskehuset vinterfast. Vi vil også gerne have traktoren
inden for hen over vintermånederne, så den kan holde mange sæsoner endnu.
Måske kunne vi finde en pladesmed eller en med det store svejsercertifikat som
kunne lave lidt pladearbejde på dørene, så de også kan holde lidt endnu. Måske
kunne vi finde en mekaniker eller smed der kunne smide en ny starter på traktoren,
så vi ikke skal bruge skruetrækkermetoden. En ny traktor er i hvert fald ikke i sigte
foreløbig.
Til sidst vil jeg gerne takke medlemmerne og mine bestyrelseskolleger for et godt
samarbejde i den forgangne sæson.
Ordet er hermed frit – Egon er ordstyrer.
Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse:
Kasserer Ole Larsen havde af tidsmæssige årsager ikke fået underskrevet regnskabet
af revisoren. Generalforsamlingen godkendte at dette sker efterfølgende, hvor
bestyrelsen så godkender regnskab 2018. Regnskabet udviste et overskud på kr.
29.442, og en kassebeholdning på kr. 110.031. Bestyrelsen besluttede at
tilbagebetale kr. 500 til de 3 medlemmer, der har indbetalt den højere
kontingentsats.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen fremsendte forslag
5.Valg
a. Formandsvalg
Michael Hansen blev genvalgt
b. Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Larsen, Lorens Jessen og Morten Andersen er på valg i 2017. Egon Schmidt og
Anders Jørgensen blev valgt i 2017. Klaus Østergaard blev valgt til 1. suppleant og
Sven Hansen til 2. suppleant.
c. Valg til Revisor:
Valgt blev Stella Jørgensen – Anni Henriksen kontrollerer ligeledes bilag og
bogføringen.
6. Eventuelt
Der var under dette punkt en drøftelse af kontingentstruktur ift. arbejdsdage og kontrol af
dette. Bestyrelsen ønsker ikke at foretage en egentlig kontrol. Klubben har ikke flere
medlemmer end at det kan overskues, hvem der arbejder aktivt i klubben, og hvem der ikke
gør. Ikke-aktive medlemmer bedes overveje deres fortsatte medlemskab i klubben.
Fremadrettet annonceres arbejdsdage på facebook (bliv nu medlem i den lukkede gruppe) og
her melder man sig så til. Der ønskes også at der er et par muligheder i efteråret.
Egon og Anders forestår et større gravearbejde fra hop 5 og svinget ned mod søen.
Overskydende jord flyttes på ”bananen”.
Ifm. etableringen af vandingsanlægget kommer der en række frivillige arbejdsdage hen over
vinteren, så det kan være klart til årets løb den 28. april
I samarbejde med andre sønderjyske klubber foreslås det at der afholdes et fælles sønderjysk
mesterskab i 2019. Hvis dette bliver aktuelt foreslås det at klubmesterskabet reduceres til 4
løbsdage. Alle klubmesterskaber i 2019 køres med transponder (ikke microbanen).

