Referat af generalforsamling i Herning Speedway Klub 4-3-2018 kl.10.00
Der var mødt 10 medlemmer op til generalforsamlingen, samt Tove fra Motocross/Herning Motor Sport.
1. Vivi blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

2. Formandens beretning
Vi har haft 2 mikro hold med i Danmarksturneringen. Til den kommende sæson har vi 3
hold med så vi har haft pæn tilgang af mikroer.
Til den kommende sæson har vi færre løbsdage; YGT var ikke rentabelt og strukturen i
Danmarksturneringen giver os færre løb på Uhrebanen.
Sikkerhedskravene bliver hele tiden skærpet og det giver økonomiske udfordringer.
Airfence og Start Grid bliver lavet så de kan godkendes, vi har søgt om økonomisk
støtte hos kommunen.
Ryttergården bliver næste projekt, vi har fået udarbejdet detaljeret beskrivelse heraf.
Frivillighed: altid de samme der trækker læsset, en opgave for den nye bestyrelse
hvordan vi får fordelt opgaverne hensigtsmæssigt.
Klubben har været økonomisk presset og desværre har vores kasserer været sygemeldt
gennem længere tid hvorfor det har været svært at have det fulde overblik over
klubbens økonomi.

3. Regnskab
Tove gennemgik regnskabet.
Tilskud: ordinært tilskud fra kommunen
Indtægten for arrangementer faldet da 2017 var præget af dårligt vejr.
Ingen YGT fremover da det er for dyrt at afholde.
Vivi har ryddet op i medlemslisten så vi ikke længere betaler for udmeldte medlemmer.
To medlemmer er i restance, vi undersøger reglerne herfor.
Ingen 500 CC hold denne sæson og derfor mindre udgifter.
Uhre Motorsportscenter afholder forsikringerne.
Moms? Hvad gør vi her – op til den nye bestyrelse.
Skyldige omkostninger på 80.500,- kr kunne man ikke helt forklare, dels var der ingen
bilagsmappe og dels var der ingen posteringsoversigt.
Underskrift fra revisor eller kasserer mangler.
Regnskabet blev godkendt med forbehold.
Der er ikke meddelt ansvarsfrihed til kasserer.
4. Fastansættelse

af kontigent for 2019 Kontigenter

for 2019
50cc familie pakke 2 voksne og 1 barn - 1250 kr.

80cc familie pakke 2 voksne og 1 barn - 1500 kr.
250cc køre og 1 voksen 1500 kr.
500cc Køre Uden voksen / Med voksen 1200 Kr. / 1500 Kr.
Official uden blad med g licens gratis Forældre/officials hele huset. Med 1 motorblad 350 kr.
50cc Ekstra barn 500 Kr.
80cc Ekstra barn 750 Kr.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter
På valg: Alex (modtager ikke genvalg)
Gert (modtager genvalg)
Erling (modtager genvalg)
Hans-Henrik, Vivi og Ole stillede op til bestyrelsen hvorefter der blev foretaget en
skriftlig afstemning.
Erling, Gert, Hans-Henrik, Vivi og Ole var med i den skriftlige afstemning.
Flest stemmer fik Vivi, Ole og Hans-Henrik som hermed bliver valgt ind i bestyrelsen.
Erling og Gert bliver hermed suppleanter til bestyrelsen.
Tove fungerede som stemmetæller.

7. Valg af revisor
Ole Lange blev valgt.

8. Eventuelt
Her var en livlig og saglig diskusion.
Den ulige fordeling af det frivillige arbejde; her skal bestyrelsen arbejde med en løsning
hvor alle bliver inddraget i det frivillige arbejde. Der skal tages hensyn til
ambitionsniveauet hos forældrene og hvilket niveau børnene kører på. Derfor kunne
man arbejde på et pointsystem for de forskellige arbejdsopgaver hvor forældrene
(forskellige grupper) skulle opnå et vist antal point. Synliggøre denne ”konkurrence”.
Cafeteriet: De fleste speedwaykørere synes det er dyrt og udvalget af mad ikke godt
nok. Alternativ bespisning og drikkemuligheder ønskes. Man kunne forestille sig gode

gamle danske retter og drikkevarer til langt billigere priser, specielt på dage hvor der er
mange aktive på Uhrebanen, f.eks arrangementer og torsdage hvor der både er
crossere og speedwaykørere. Der bliver taget kontakt til Hanne ang dette. Måske
kunne Vivi være interesseret i at overtage cafeteriet? Rengøringen af cafeteriet skulle
der nu være styr på.

Tove foreslog at begge afdelinger mødes Sct. Hans aften til hyggeligt samvær.
Førstehjælp kursus for de interesserede, Vivi sørger for tilmelding.
Der skal indhentes børneattester til bestyrelsen.
Ang træningstider: ansvarlige på skift, laves en plan herfor og skemaet over
arbejdsopgaver overholdes selvfølgelig.
Hans-Henrik foreslog at vi afholder et weekendstævne, som alle i klubben bakker op
om. Bestyrelsen kigger på mulighederne for 2019.
Hans-Henrik stillede spørgsmål ved om gæstekørerne skulle betale for at køre på hold?
Speedway Kids: manglende information og opfølgning fra de ansvarlige og fik vi nok ud
af dette tiltag?
Ole Lange fortalte om de tiltagende miljøkrav og vigtigheden af at være på forkant.
Heldigvis er Uhrebanen placeret så generne er minimale for de omkringliggende
naboer.

Holstebro, 05.03.2018
Ole Vistisen

