
Dagsorden for generalforsamling 2015 
Referat – 19.11.2015 

 
 
Antal fremødte: 23 stk. 
Antal stemmeberettigede: 22 stk. 
 
 

1. Valg af dirigent 
a. Bjarne Hjortflod valgt 
b. Generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt 

 
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved         

formanden 
a. Træning i Harlevhallen vinteren 2014/15: Ikke så stor opbakning         

som budgetteret. Derfor blev det en dyr omgang for klubben. På           
denne baggrund vælges Harlev fra i denne vinter. Der trænes på           
egen bane når vejret tillader det samt i boldhallen. Et alternativ,           
ved en hård vinter, kunne være den nye indendørs bane i           
Feldborg. 

b. Minibane: Bygget med hjælp og støtte af Sandmanden og Ejvind          
Lauersen (materialer) og mange frivillige forældre. 

c. Arbejdsdage: Folk møder op og det er helt fantastisk! Vi er super            
glade for den fantastiske opbakning i har i vores lille klub! 

d. Løb 2015: 
i. 30 års jubilæums løb – En succes og med deltagelse af           

toppen af dansk BMX. De flotte pengepræmier trak de         
”professionelle” til i men/women open class. 

ii. Finale i Midtjysk Cup – Løbsmæssigt en god dag. Desværre          
fik vi et problem med gaten, der knækkede. 3 stærke mænd           
sørgede dog for at løbet kunne fortsætte.  

iii. Problem med at gaten knækkede. 
e. Ny Bensink gate fra Holland. Med hjælp fra diverse sponsorater og           

en kæmpe arbejdsindsats fra 8-10 mand fik vi en ny gate           
monteret. Der skal lyde en stor tak til alle, men specielt tak til: 

i. Firma Torkild Jensen støttede med maskiner og Asker        
Jakobsen, som fører af gravemaskinen. 

ii. KG Kloster, som sponsorerede en container og stod for         
bortskaffelse af affald.  

iii. Sidst men ikke mindst Bøjes Maskintransport til løft af gate. 
f. Kommende projekter: 

i. Lys på banen. Der skal bruges 28 lamper i alt. Bestyrelsen           
overvejer pt. hvorledes projektet skal udføres. Stolper har vi         
fået uden beregning, men selve amaturene skal vi finde         
midler til. Vi vælger dog at lave lavere stolper end på           
”kunststofbanen”, da de har problemer med, at lamperne        
lyser ind i folks stuer. 
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ii. Redskabsskur bag toilettet 
iii. Stor ”service-tjek” på banen, da vi skal have 2         

løbsweekender til næste år. 
g. Løb 2016 (Banen trænger dog til en kærlig hånd inden det):  

i. Hedensted Open og Midtjysk Cup i Maj 
ii. Pre-JM og JM i september 

h. Ny bane: mail fra kommunen om at vi ikke er ”glemt”. Der er             
blevet tilknyttet en konsulent (ansat af kultur og fritid), som gerne           
skulle præsentere den samlede plan for området for kommunen  

i. Medlemmer: ca. 100 licenser 
j. Der er blevet kort flotte løbsresultater i år og der har været stor             

deltagelse fra Østjysk BMX til diverse løb. Følgende blev         
fremhævet: 

i. EM: Mathias Lund Kristensen tog en 7 plads til EM i Holland 
ii. NM: 12 kørere. 2 kører i top 3. 5 kørere i top 5  
iii. DM: 25 kører i alt fra Østjysk. 8 kører i top 3. 5 kører i top                

10.  
iv. JM: 28 kører til start: Jesper Teist, Simon Højsgaard og Freja           

Lindbæk blev jyskemestre. 5 kører kom i top 3. 13 kører           
kom i top 10  

v. LP: 25 Kører deltog i minimum en afdeling. Michelle         
Sørensen og Mads Hjortflod blev samlede vinder i deres         
klasser. 3 kører i top 3. 6 kører i top 8. 

vi. Midtjysk cup: 41 kørere deltog i minimum en afdeling. 3          
kørere vandt deres klasser (Mads Hjortflod, Simon Højsgaard        
og Anne Jensen). 7 kører i top 3. 10 kører i top 10 

k. Mange kører er ikke en prioritet for klubben. Vigtigere er glade           
kører, der stabilt kommer til træning og som får noget godt ud af             
denne træning. 

l. Trænerteamet: Efter rigtig mange år som træner har Bo Vedsted          
valgt at stoppe med udgangen af 2015. Bo vil blive savnet rigtig            
meget og der skal lyde en stor tak for hans store og mangeårige             
indsats. 

 
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber 

a. Kasseren fremlagde regnskabet. 
b. Regnskabet godkendt 

 
4. Behandling af forslag 

a. Ingen indkomne forslag 
 

5. Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen 
a. Formand Per Poulsen er på valg og modtager genvalg 

i. 19 ja – Per valgt som medlem af ledergruppen (formand) 
ii. 3 ugyldige 

b. Løbsansvarlig Tom Kristensen er på valg ønsker ikke genvalg 
i. Vi takker Tom for hans store indsats igennem mange år! 
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c. Suppleant Jesper Kjeldsen er på valg, modtager genvalg, men         
ønsker at opstille til posten som løbsansvarlig 

i. 22 ja – Jesper er valgt som medlem af ledergruppen          
(løbsansvarlig) 

d. Der udover skal der vælges et supplerende medlem til         
ledergruppen. Ledergruppen foreslår Bianca Bach til posten 

i. 22 ja – Bianca valgt som suppleant til ledergruppen 
 

6. Valg af revisorer 
a. Torben Jønson er på valg modtager ikke genvalg 

i. Vi takker Torben for hans store indsats igennem mange år! 
b. Gitte Vedsted opstiller for 1. år mere 

i. Gitte tager et år mere 
c. Dertil skal der findes en revisor mere for et år 

i. Erik Hansen 
 

7. Eventuelt 
a. Formanden takkede Tom Kristensen for hans store og mange årige          

indsats og arbejde i klubben. (Bo Vedsted var blevet hædret af           
vores kører til en træning) 

b. Overgang fra DMU (Dansk Motor Union) til DCU (Dansk Cykle          
Union). Jesper Kjeldsen orienterede kort om forskelle og fordele. 

c. Landspokal 2016: 8 løb fordelt over 4 weekender 
i. Sjælland: Køge og Kalundborg 
ii. Jylland: Dette oplyses på et senere tidspunkt 
iii. Årgangene bliver lagt sammen. De præmieres i egen årgang,         

men skal den ene dag køre som de ”små” og den anden dag             
som de ”store” 

d. Nyt beregningsprogram blev drøftet.  
e. Tidtagning via transpondere vil blive introduceres sammen med        

DCU 
f. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

 
 
 
 
 
 
 

Daugård, 19. november 2015 
Anni Hunnerup 
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