Referat af bestyrelsesmøde i Herning Speedwayklub
Mødet fandt sted: i klubhuset på Uhre den 4 oktober 2018.
Mødet var efter aftale indkaldt via bestyrelsens facebook chat, hvor alle undtagen Vivi Jepsen
havde set indkaldelsen, hvorfor der blev sendt SMS af sted til Vivi med en påmindelse.
Denne sms/mms blev sendt 1/10 kl. 16.19 af Hans – Henrik med Erling og Jesper CC.
Til stede på mødet var Lars Ammitzbøll Jepsen, Jesper Mansfeld, Erling Heinesen samt Hans –
Henrik Grand. Vivi var desværre blevet syg.
Emnet for aftenens møde var den ekstraordinære generalforsamling indkaldt af kasseren (Jesper
Mansfeld).
PKT. 1
Det blev på mødet oplyst at indkaldelsen var sket i henhold til foreningens vedtægter
§ 3.2 Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen eller 20% af klubbens medlemmer kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,
Varsling som ordinær.
Jesper oplyste at der havde været afholdt et møde hvor mere end 20 pct. af medlemmerne havde
været repræsenteret eller forud for mødet havde tilkendegivet at de ønskede en ekstraordinær
generalforsamling. Årsagen er mistillid til Lars og Vivi, som man ønsker ud af bestyrelsen og 2 nye
vælges ind i deres sted. Lars kan naturligvis genopstille og derved få afprøvet tilliden hos
medlemmerne. Angående Vivi se pkt. 3
Angående indkaldelse blev der på mødet fremført at indkaldelsen var sket på klubbens hjemmeside,
samt der er udsendt en påmindelse til samtlige klubbens medlemmer på de mailadresser der står
oplyst i medlemskartoteket ved DMU.
Således er varslingen foregået korrekt.
PKT. 2
Hernæst blev medlemslisten drøftet:
Siden indkaldelsen har Vivi indmeldt eller fornyet 10 medlemmer i klubben. Et flertal i bestyrelsen
vurderer at hovedparten af disse indmeldelser er et forsøg på at manipulere generalforsamlingen.
Jesper har ligeledes indmeldt 4 medlemmer der fejlagtigt ikke stod opført på medlemslisten.
Alle indmeldelser blev drøftet i henhold til vedtægternes paragraf 2.1
§ 2.1 Som medlem kan optages, en hver speedwaykører eller speedway interesseret, når bestyrelsen
skønner, at der ikke er nogen hindringer for optagelse.

Efter en drøftelse blev det besluttet at følgende medlemmer kan optages:
Lars Ole Husted og Anitta Husted – begge har haft deres faste gang i klubben og har deltaget i
klubbens aktiviteter gennem flere år, og har desuden 1 uudnyttet medlemskab tilkoblet microkører
Victor Husted
Christina Wurtz – mor til kører Tobias Asp, der er betalt kontingent og det vurderes at være en fejl
hun ikke har været indmeldt.
Dorte Mansfeld – Mor til Bjørk og Victor Mansfeld, der er betalt medlemskab via børnenes
kontingent og det vurderes at være en fejl hun ikke har været meldt ind.
Ole Vistisen – medlem i Herning speedway indtil 31/8/2018 og valgt til bestyrelsen på sidste
generalforsamling, Ole ønsker at genoptage sit medlemskab, dette imødekommes af bestyrelsen. I
det at Ole overfor flere medlemmer tydeligt har tilkendegivet at han var klar til en ny tørn i klubben,
dette skete INDEN der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
Lill Jørgensen – indmeldt tidligere i år og har betalt kontingent, men ikke oprettet i
medlemskartotek,
Følgende er afvist af et absolut flertal i bestyrelsen.
Ejgil Jensen - enighed
Anette Nørgård (Anette Nørgaard) - flertal
Regner Nørgård (Regnar Jacobsen) - flertal
Paw Pedersen Pedersen - flertal
Keld Kristensen - flertal
Mathias Halsskov - flertal
Anette Nielsen Nielsen. - flertal
Rikke Jepsen - flertal
Ønsker de afviste fortsat medlemskab af klubben må de kontakte kassereren personligt hvorefter en
ny vurdering vil finde sted.
Der er anført forsøg på manipulation af generalforsamlingen eller restance i forhold til klubben som
årsag til afvisningen (se evt. referat fra generalforsamling 2018). Idet alle afviste er
indmeldt/fornyet umiddelbart efter indkaldelsen. Og der ikke samtidigt vurderes at være andre
legitime grunde til indmeldelsen.
Medlemslisten blev rettet hos DMU.

PKT. 3
Herefter drøftedes kort baggrunden for indkaldelsen.
Lars meddeler her at han på stedet trækker sig som formand, hvorefter han udvandrer fra
mødet.
Mødet fortsætter og det besluttes enstemmigt af de 3 tilbageværende som har absolut flertal i
bestyrelsen at ekskludere Vivi A Jepsen for bestandigt eller indtil anden beslutning træffes.
Baggrunden er ukammeratlig opførsel, ureglementeret omgang med klubbens midler, forsøg på
manipulation af generalforsamlingen.
Denne eksklusion kan ankes til førstkommende generalforsamling.
Denne eksklusion foretages på baggrund af vedtægternes paragraf 2.2
Det præciseres at eksklusionen ikke omhandler adgang til anlægget, men udelukkende medlemskab
af Hesk.
§2.2 Eksklusion af medlemmer
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem – Også et bestyrelsesmedlem – af foreningen, hvis
bestyrelsen finder at medlemmet har forbrudt sig mod klubbens love, eller har udvist usportslig eller
ukammeratlig optræden.
Dog kan det ekskluderede medlem anke sagen til den førstkommende generalforsamling.
Generalforsamlingens afgørelse er endelig.
PKT. 4
Bestyrelsen konstituerer sig midlertidigt med Erling Heinesen som konstitueret formand indtil
ekstraordinær generalforsamling, Hans – Henrik Grand som næstformand, ligeledes indtil
ekstraordinær generalforsamling. Kasserer uændret.
Kasseren har inde på bestyrelsesområdet i DMU skrevet Lars og Vivi ud af bestyrelsen, samt fjernet
deres rettigheder til at tilgå bestyrelsesområdet, samt ændret foreningens adresse.
Samtidigt er der truffet beslutning om kassereren inden generalforsamlingen udsender påmindelser
til alle medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent. (jf. vedtægternes bestemmelser)

PKT. 4
§ 3.1 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i januar måned.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen ved brev, mail eller annonce i på hjemmeside med
14 dages varsel. Til generalforsamlingen er der kun adgang for klubbens medlemmer samt
indbudte gæster.
Dette emne blev drøftet kort, Tove er inviteret, ellers er ingen andre udefra inviteret. Og det var
ikke bestyrelsens holdning at andre udefra skal have adgang til generalforsamlingen, hvorfor der var
enighed om ikke at invitere andre.
PKT. 5
Status på hold til 2019
Bestyrelsen er ikke orienteret om hvad der er af køreraftaler og planer for den kommende sæson.
Uhre den 4/10 2018

