Referat fra
Ordinær Generalforsamling i Herning Speedway Klub
Torsdag d. 14. maj 2020 kl. 19 i Klubhuset, Herning Motorsport

1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Ole Lange. Det blev vedtaget og Ole kunne konstatere at diverse tidsfrister var
overholdt og at generalforsamlingen var lovlig
2: Formandens beretning:
Ole Vistisen gav sin beretning og fortalte om et 2019 med masser af team spirit og læring hos
medlemmerne i Herning Speedway klub. Det var et år med mange nye opgaver og udfordringer, men der
blev løftet i flok og alt i alt var det et år klubben kan være stolt af. Beretningen blev godkendt
3: Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab:
Jesper Mansfeld fortalte om et fint regnskab for 2019. Det var et år hvor der var blevet holdt stramt fast om
pengekassen og dermed endte året med et meget flot resultat hvor der kunne fremvises et lille plus på
kontoen og ingen gæld. Regnskabet blev godkendt.
6: Valg af bestyrelse og suppleanter:
Der var en snak i plenum om klubben hvor der blev drøftet hvor vidt det kunne lade sig gøre at få klubben
til at køre videre. Der ligger mange udgifter og venter og samtidig er der ikke den store mulighed for
indtægter. Mange argumenter blev fremført og beslutningen bliver at køre med en lille bestyrelse mens det
afklares om det kan lade sig gøre at fortsætte. Bestyrelsesmedlemmerne er: Erling Heinesen, Ole Vistisen,
Thomas Laursen og Kalle Abel. Gert Frederiksen blev genvalgt som suppleant.
Bestyrelsen vigtigste opgaver bliver at sende:
1. Skriftlig ansøgning til DIF. Der er en pulje penge som kan søges hjem til klubben for at dække af for
nogle af klubbens udgifter nu hvor COVID19 har gjort at der ikke kan laves de budgetterede
indtægter
2. Skriftlig ansøgning til Uhre Motorsports Center. Vi ansøger om at kravet om husleje frafaldes i 2020
da der kun er meget begrænsede indtægter i klubben og mange store udgifter
4: Fastsættelse af kontingent:
Det besluttes at køre med uændrede kontingenter
5: Indkomne forslag:
Der var ingen indkommende forslag
7: Valg af revisor:
Ole Lange blev genvalgt

