Generalforsamling 2017 – Nordals Motorsport 18.11.2017
1. Valg af dirigent – Egon Schmidt blev valgt.
2. Formandens beretning:
Samlet set har der i 2017 næsten været lige så mange medlemmer i klubben som i 2015, og i
lighed med lidt udskiftning i rækkerne. Der har været et par nye medlemmer, der efter en kortere
eller længere periode er stoppet med motocrosssporten igen, men det har mestendels været fordi
interessen for motocross er forsvundet. Og et par af de gamle medlemmer er ikke startet op igen i
2017 – blandt mig selv. Det er altid udfordrende for klubberne at få medlemmerne til at udført alt
det arbejde der skal til for at holde banen og klubben i gang, og det blev også drøftet meget på det
netop afholdte klublederseminar hos DMU. Mange store klubber har problemer med at få frivillige
nok til at klare det daglige arbejde, men også afviklingen af løb har vist sig at være vanskelig. I
Herning som er en stor klub har man indgået en aftale med Speedwayklubben, der mod betaling
hjælper til ved løb og stævner. For vores eget vedkommende må jeg sige er at vores ”klippekortsystem” med de 4 dage, forsat fungerer fint. Der er dog fortsat medlemmer der skal opfordres
kraftigt og mange gange før de kommer afsted, og med aflysningen af det sidste løb i år, var der
enkelte der ikke nåede at få alle arbejdsdage indfriet. De får så chancen igen i 2018 med et par
dage ekstra. I år har vi ikke brugt så mange kræfter på banen og den planlagte baneomlægning er
udskudt. De fleste medlemmer ydede en stor indsats i forbindelse med forberedelsen og
afholdelsen af det store DM-B – løb i Juni, hvor der på sædvanligvis var en stor opbakning fra
medlemmerne med at klargøre banen, klubhuset og alle de mange andre opgaver. Tak til alle
medlemmer og venner af klubben der gav en hånd med i afviklingen af det første B-DM vi har
afholdt i mange år. Ift. til vaskepladsen – det evige tema – har det fungeret ok i år – vi har ikke haft
udgifter til nye højtryksrensere. Så skal vi bare – som jeg også sagde sidste år - have folk til at
rydde op efter sig, når de har brugt vaskepladsen, hvilket nogen gange har vist sig at være meget
svært. Der er nu installeret en magnetventil i vaskehuset, det betyder at strømmen – og dermed
vandet – kan slukkes i klubhuset. Det betyder dog ikke at vi undgår et større vandspild som i
vinteren 2015/16 kostede klubben ca. 8.000 kr. i vandafgifter – regningen bliver næsten lige så
stor da en eller anden ikke har får slukket for strømmen, og en eller anden har så tændt for
vandet, der har løbet i 3-4 dage. Vi fik i 2017 ca. 37.500 kr. til at etablere en vandingsanlæg på
banen – med hjælp fra Danfoss, Linak, MX-fonden og Sønderborg Kommune. Vi har også fået
indkøbt de nødvendige dele – undtagen rørbøjninger. Der har dog ikke været den store interesse
for at få anlægget sat i drift. Jeg advarede allerede sidste år, at vi kan risikere at betale pengene
tilbage til de ovennævnte sponsorer. Vandingsanlægget skal være med til at øge banens
attraktivitet på de mange tørre sommerdage, vi har haft i denne sæson, men vi vil fortsat have
brug for vandvognen i forbindelse med løb. Ole har stadigvæk en stor pumpe stående til
vandingsanlægget, men den forsvinder vel også på et tidspunkt. Jeg vil gerne have medlemmernes
tilkendegivelse om vi skal returnere pengene eller vi skal gennemføre projektet. Bestyrelsen har –
ligesom vi plejer - ikke afholdt ret mange bestyrelsesmøder i 2017, mest fordi vi alle har en travl
hverdag, og fordi jeg har haft en ægtefælle der har fået kræft. De fleste af tingene klarer vi jo på
klubaftner og på telefon, men jeg kan godt mærke at der måske nogen der har behov for en
bestyrelse der træder mere i karakter, og måske er vi en 3-4 stykker der er lidt metaltrætte efter
over 20 år i bestyrelsen, men det er det jo mulighed for at råde bod på senere når der skal vælges
nye bestyrelsesmedlemmer og formand.

Sidste år blev kontingentreglerne b drøftet og bestyrelsen blev opfordret til at der bliver
gennemført mere synlig kontrol (lister) med medlemmernes indsats. Jeg har simpelthen ikke haft
tid og kræfter til at foretage denne kontrol – og måske heller ikke så meget lyst. På
generalforsamlingen 2016 blev der foreslået at cafeteriaudvalget (til klubløb) fik et særskilt
regnskab, som kunne anvendes til særlige indkøb. Bestyrelsen har efterfølgende drøftet dette og
har ikke ønsket at have særskilte regnskaber i klubben. Der er i stedet oprettet et købekort hos
Fakta, og cafeteriaets økonomi fremgår af det samlede regnskab. Der er også indført mobilepay,
som har gjort det nemmere at styre økonomien og indbetalingerne. Den gamle traktor er jo ikke
ny mere med 30 år på bagen. Bestyrelsesmedlemmer har foreslået at der indkøbes en ny traktor –
ca. pris 100.000 kr. – men det forslag kan vi jo drøfte senere. (Michael Enggaard stiller forespørgsel
hos Danfoss om evt. overtagelse af ”skrottraktor”. Medlemmer skal altid huske på at det løbende
er tilladt at komme med forslag til ting der kan gøres anderledes, og gerne med forslag til hvordan
det gøres og hvem der skal gøre det. Ligesom i 2016 bliver der udarbejdet en arbejdsplan for 2017
over alle de opgaver vi skal have gennemført, men jeg vil allerede nu gerne have tilkendegivelser
på hvem der ønsker at deltage aktivt i en arbejdsgruppe.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse:
Drøftelse af kontingentstruktur ift. Arbejdsdage foretages i bestyrelsen – grundkontingentet
hæves for medlemmer. Bestyrelsen beslutter at tilbagebetale kr. 500 til Søren og Bent Keller.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen fremsendte forslag
5.Valg
a. Formandsvalg
Michael Hansen blev genvalgt og meddelte at det er den sidste periode.
b. Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Larsen, Lorens Jessen og Morten Andersen er ikke på valg i 2017.
Egon Schmidt og Anders Jørgensen er 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 bogholderiet.

6. Eventuelt
Drøftelse af ny investering i startbom – det blev besluttet at en større renovering går
i gang i løbet af vinter/forår.
Ifm. Vandingsanlægget er det aftalt at dette udføres en gang i 2018, når
vejrforholdene tillader det. Thomas Lang tilbyder at forestå gravearbejdet.
Drøftelse af afholdelse af løb 2018 – medlemmerne bakker op om løbsafholdelse –
skaber noget ekstra fællesskab i klubben. (JM/FM den 16. juni og DM Classic den
12.5.2018)
Banen – kan den grubbes – evt. I sving eller i sektioner. Dette afprøves i 2018.

Træning med træner - planlægges som årshjul. Bjarne Sjøholm stiller sig til rådighed
som træner, sammen med Sven.
Gult flag – der skal være flagfolk på de 3 grønne flagposter. DMU varsler flere
kontroller i 2018. Såfremt der ikke er flagposter lukkes træningen. Endvidere
kommer der flagzoner på banen efter hver flagpost, som gør det nemt at afgøre om
der skal flages ved styrt eller afkørsel.
Banen er helårsåbent ift. Tilladelser, så der kan altid trænes såfremt der er
træningsleder tilstede. Onsdag - træning er lukket i perioden 1.12 – 1.3, i denne
periode kan der ikke dispenseres fra tidspunkterne.

