Mødereferat generalforsamling 2019
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Holm (OH) som dirigent, blev positivt tilkendegivet af de fremmødte (16
personer + bestyrelsen (minus Michell grundet sygdom) + kasseren - Jane Johansen).
- OH kunne konstatere at generalforsamlingen var korrekt varslet i.h.t. vedtægterne.
2. Formand John Cridland aflagde beretning:
- I 2018 havde MCS afholdt 5 løb;
o 27/4, traditionelle St. Bededagsløb (FMS)
o 5/5, EM classic. Svære betingelser for at få banen klargjort, men på selve løbsdagen
bød vejret heldigvis på solskin. Et godt arrangement, men desværre ikke nogen
økonomisk gevinst.
o 9/6, Pokalløb, Micro + Pitbike – godt arrangement.
o 1/9, klub-DM – 180 deltagere til trods for nogle ugunstige vejrforhold. MCS på podiet i
pit-bike (2 og 3 plads) men lige uden for podiet i de andre klasser.
o 22-23/9, ATK + micro og pit-bike DM. MCS endte som vinder i klubhold turneringen for
micro.
Et rigtig godt arrangement orkesteret af hele micro-teamet – stor ros fra alle!
- Resultat mæssig et godt år for MCS med 5 DM titler, samt endnu en EM titel til Sara, desuden
en international 3. plads til Tonni Andersen ved World Vet i USA – stor TILLYKKE til alle.
3. Kasserer Jane Johansen fremlagde regnskabet for 2018.
- Regnskabet udviste et underskud på 185tDKK, dog er en del af underskuddet relateret til den
igangværende etablering af vandingsanlæg, samt indkøb af dozer til banepleje.
Vandingsanlægget er stadig et meget diskuteret emne, her ingen undtagelse. Dog er dette dog
rigtig langt fremme og vil blive færdiggjort af arbejdsgruppen inden sæsonstarten i April.

4. Behandling af indkomne forslag.
- Ingen forslag modtaget.

5. Fastsættelse af kontingent.
- Der foreslås at lade kontingentet forblive uændret (650,-).
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Valg af:
A:
Formand
- Opstillet John Cridland Nielsen – blev genvalgt for 1 år.
B:
-

Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
Jan W. Nielsen – blev genvalgt for 2 år.

-

C:
D:
-

Thomas Egebo – blev genvalgt for 2 år.
Frank Hüttmann – blev genvalgt for 2 år.
John Egholm – blev genvalgt for 2 år.
Anette Reinholdt Christensen – nyvalgt for 1 år.
Det lykkedes ikke at finde kandidater til den sidste bestyrelsespost, samt suppleanterne. Disse
poster forbliver derfor ubesat til næste generalforsamling.
Jane Johansen fortsætter som kaserer.
2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Per Dinesen – genvalgt som revisor.
Søren Skøtt – genvalgt som revisor.
Olav Birkemose – genvalgt som revisorsuppleant.
Fanebærer
Niels Jacobsen blev ved afstemning genvalgt som fanebærer.

7. Eventuelt
- Grundet Michell´s sygefravær bliver DM gaver først uddelt på et senere tidspunkt.
- Præmiepenge (point penge) uddeles af Jane.
- Fællesskabet skal forsøges højnet i klubben (f.eks. er kun knapt 20% af medlemmerne tilstede
ved generalforsamling) og ingen Micro kører repræsenteret, og informations niveauet skal
gøres bedre. En mere overordnet plan for hvad der skal løses af forskellige opgaver vil blive
udarbejdet og udsendt – bl.a. etableres arbejdsgrupper der skal varetage de forskellige
funktioner (baneudvalg, ryttergård og parkering, vedligehold, m.v.).
Klub arbejde er jo som bekendt baseret i høj grad på frivillige hænder, og den anledning har vi
behov for at få kortlagt hvem der kan hjælpe med de forskellige ting (f.eks. elektriker arbejde,
VVS arbejde, IT hajer, mm), som alle opfordres til at lave et lille profil med hvem de er, og hvad
de kan byde ind med – dette gøres mest enkelt ved at lave en mail og sende til formanden.

Generalforsamling afsluttet med et længe leve for MCS med de obligatoriske 3 hurraer.

Referent John Egholm, 6/2-2019

