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Referat af generalforsamlingen den 17. november 2016 

 

 Generalforsamlingen blev budt velkommen af Mikael Andersen 

 

1 Valg af dirigent 

 Peter L Kristiansen valgt til dirigent og konstaterede at den var rettidigt indkaldt 

 

2 Valg af referent 

 Gitte Agerlin blev valgt til referent 

 

3 Formandens beretning 

 Velkommen til jer alle 

  

Det er ikke uden stolthed, at jeg kan slå fast at AMcK stadig er Danmarks mest aktive 

Motocrossklub. Der er ingen klubber, som kommer i nærheden af vores aktivitets niveau. 

  

 Træning 16 timer om ugen = omkring 600 timer i 2016, Tak til alle træningsledere 

(husk vi uddanner nye i løbet af vinteren, så interesserede kan henvende sig til 

Jesper Kristiansen) 

 Klubtræning 10 gange, med Jesper Kjær Jørgensen.  Disse var meget velbesøgte. 

 10 gange Supercross træning i indendørs hallen i Slagelse. 

 5 afdelinger af klubmesterskabet, med tilhørende spisning og hygge 

 Træningsture til Sverige og Italien i løbet af sæsonen. 

 Supercross tur til Herning, vi var da over 50 det tog med i år 

 Træningsuge 30 

 Kulturhavn med over 300 prøveture 

 Prøvekørsel igen i år har Jesper Kristansen, som knokler med prøveture, hver evig 

og eneste lørdag. 

  

 Jeg vil godt lige fremhæve det kæmpe arbejde som bane og vedligeholdelses har lagt i 

anlægget igen i år, banerne har været super fine hele sæsonen igennem. Takken gælder 

både dem som har styret maskiner, såvel som dem som sørger for at maskinerne kan køre. 

Og ikke mindst dem som sørger for at der at der kan vandes, så der faktisk kan trænes. 

Så skal jeg nok lade være med at træde i, at vi har brændt flere 1000 liter diesel af 

  

Jeg vil også gerne takke Freddy og Berit, som trofast står i Tutten og sælger lokale 

specialiteter på alle træningsaftener. Lige på nær når de er til stævner med klubbens nye A 

kører 

  

Skal vi gi dem en kæmpe hånd. 

  

NÅ…. MEN  

Arbejdsdage er et kapitel for sig. Tilslutning til disse er alt for sløv, det kan ikke være 

rigtigt at vi jager folk ud af sengen søndag morgen, og så kommer der 1-2 mand, hvis vi er 

heldige. 
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Jeg synes at vi skal blive enige om, hvordan vi kan blive bedre til at løfte opgaverne i 

klubben. Jeg vil gerne diskutere det nærmere under eventuelt 

  

En af de dejlig opgaver vi har kunnet tage fat på i år, har været at tage de nye klubhuse i 

brug. Der er jo stadig meget der skal gøres, men vi er da godt på vej. 

Vi vil indkalde til arbejdsdage i tide og utide, så vi til sæson start kan være klar med de nye 

klubhuse, og ikke mindst Tutten på 1 sal, med udsigt over banen. 

 

Endelig kan vi sige at støjsagen er helt færdig. Vi har fået træningstiderne tilbage, og 

tilladelse til at afholde løb. 

Så jeg håber at alle vil støtte op omkring løbene, så det bliver en positiv oplevelse for alle. 

 

Hvad sker der så i 2017 

 Vi skal se at blive færdige med at flytte klubhus, og lave det rigtig fedt med nyt 

køkken, og kæmpe terrasser. 

 Vi har søgt om løb på både Micro og maxi banen, så der bliver meget at se til. 

 5-6 afdelinger af klubmesterskabet skal der vel også til. 

 Vi skal selvfølgelig have meget mere klubtræning, og i samme gode kvalitet som i 

år. Og jeg kan da oplyse at vi har fået træner til micro afdelingen, så jeg håber at der 

vil være lidt mere tilstrømning til micosporten i 2017. 

 Når nu vi skal holde løb på microbanen, skal der monteres dekoder sløjfe på 

denne, så træningstider kan følges på Mylaps. 

 Vi skal selvfølgelig til Supercross i Herning, der vil være mulighed for at 

tilmelding snarest. 

 Pige og begynder træning, skal også lige nævnes, da det er super hyggeligt. Og der 

er stadig plads til flere på de aftener. 

 Sidst med ikke mindst, så arrangere vi tur til Italien i påsken - det er super hyggeligt 

– med masser af træning, på de fedeste baner i Europa. Alle er velkommen til at 

tage med.! 

  

Til allersidst skal lige bemærkes at vi har fået af vide at DMU vil komme ud i klubberne, og 

observere hvordan træningen foregår, og om der er det korrekte antal flagposter mv, så der 

kan vel kun gå for langsomt, med at få lavet de automatiske flagposter. 

  

Tak for 2016, rigtig god jul og rigtig god sæson 2017. 

 

Der var følgende spørgsmål/bemærkning til formandens beretning: 

Rene Pedersen spurgte hvilke løb der var blevet ansøgt om. Mikael Andersen fortalte at der 

var blevet søgt om alt andet end DM. 

 

Peter L Kristiansen spurgte omkring flagposter – de elektroniske ”damer” – om de var 

godkendt af DMU. Mikael Andersen kunne fortælle at det var de. 

Rene Johansen spurgte hvordan flagposterne virkede. Mikael forklarede det. 

Rene Pedersen spurgte om de ville blive fast monteret. Mikael fortalt at hele ”damen” 

skulle flyttes, altså ingen fastmontering. 

Jørgen Ilg spurgte til løb, om der skal være ”rigtige” flagposter. Dette kunne Mikael 

Andersen bekræfte, at det skulle det være. 
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Rene Pedersen spurgte til vægten på ”damerne”. Jesper Kristiansen forklarede at det ville 

blive ordnet således at man fik lavet ATV med hænger, til at bringe dem ud på. 

Casper Lang spurgte til boksene til flagposterne. Dan Eriksen forklarede at det var tørre 

batterier, og at ”damerne” skulle lades i klubhuset. 

Der skulle sættes 4 ”damer” på de hop det er påkrævet. 

 

Der var en snak omkring hvordan træningen kunne foregå, i forhold til flagposterne. I visse 

klubber bliver der ikke trænet hvis der ikke er flagposter. 

 

Kim Wallbridge spurgte til datoerne på arbejdsdagene. Jesper Kristiansen fortalte at det 

som regel er den første søndag i måneden. Bestyrelsen vil forsøge at melde datoerne 

tidligere ud. 

 

Beretningen godkendt. 

 

4 Kasserens beretning og godkendelse af regnskab 

 Gitte Agerlin gennemgik regnskabet og fortalte at  

 Nogle af de udgifter der indgår i ”Drift af bane og klubhus”, er udgifter som ville 

blive dækket af Københavns Kommune. 

 Prøvecrosserne, som ved sidste regnskab stod opført i regnskabet som aktiver, var 

blevet afskrevet i år, da den enkelte crossers værdi ikke var så stor 

 Der er købt en prøvecrosser, som er blevet aktiveret og afskrevet på 

 Jesper Kjær Jørgensen får betalt sin licens, da han er klubtræner 

 Bestyrelsen får betalt deres medlemsgebyr 

 

Jørgen Kryger spurgte til ATV, som fremgik af regnskabet. Jesper Kristiansen fortalte at 

den stod i containeren allerbagerst, men fungerede. 

 

Peter L Kristiansen spurgte til kassebeholdning. Syntes ikke det var godt, at der lå så mange 

penge hos kassereren. 

Gitte Agerlin svarede at det også kun skete meget sjældent, og var opmærksom på at det 

ikke var hensigtsmæssigt. 

 

Regnskabet godkendt 

 

Der blev uddelt et budget til orientering. 

 

Rene Pedersen spurgte til udgifter til klubhuset, om der var sat nok penge af til klubhuset, 

med alle de ombygninger der er tale om.  

Mikael Andersen forklarede at nogle af udgifterne får vi dækket af Københavns Kommune, 

og at vi har besluttet at anvende de penge der er. 

 

5 Valg til bestyrelsen 

 Valg af næstformand 

Freddy Johansen blev genvalgt 

 

Valg af kasserer 

Gitte Agerlin blev genvalgt 
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Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Peter Brücher og Jørgen Kryger stillede op, og Jørgen Kryger blev valgt med 15 stemmer 

mod 8 stemmer til Peter Brücher 

 

André Christensen og Morten L Hansen stillede op, Morten L Hansen blev valgt med stort 

flertal. 

 

Valg af revisor 

Arne Schulz blev genvalgt 

 

6 Fastlæggelse af kontingent 

 Bestyrelsen foreslår uændret 1.100 kr. Dette blev vedtaget 

 

7 Forslag 

 Ingen forslag 

 

8 Eventuelt 

 Mikael Andersen spurgte hvordan vi kan gøre det med arbejdsdage. Det er et problem at 

der ikke er nok folk der møder op. 

Casper Lang foreslog at der blev lavet et sted hvor der kunne stå spader mv, som man 

kunne få adgang til. 

Flemming Ahrensberg sagde at det også var et problem med for mange 

Jørgen Kryger foreslog at man kom med et oplæg til hvad der skulle laves. 

Gitte Agerlin fortalte at folk blev sat i restance, hvis de ikke betalte/havde deres 

arbejdsklip. Det har den konsekvens at de ikke kan melde sig ind i klubben/andre klubber 

og dermed heller ikke tegne licens. 

Johnny Eriksen foreslog om arbejdsdagen kunne flyttes til en hverdag. 

Rene Pedersen fortalte at der havde været mange arbejdsdage, hvor der havde været løb. 

Peter Kristiansen sagde at det også kunne være bestemte opgaver som skulle løses. 

Der arbejdes videre med det i bestyrelsen 

 

Johnny Eriksen kunne godt tænkes at træningen om lørdags træningen blev flyttet til kl. 10, 

i stedet for kl. 9. 

 

Emil Kristensen spurgte ind til arbejdsdagene, da han stadig mangler sine arbejdsklip. 

Jesper Kristiansen fortalte at der ville komme arbejdsdage i december. Emil Kristensen 

spurgte om han måtte arbejde for sine brødre, så de fik deres arbejdsklip, og det må han 

gerne. 

 

Rene Pedersen syntes at der står meget i ryttergården. Jesper Kristiansen kunne fortælle at 

alt var blevet flyttet. 

Rene Pedersen sagde at han havde lidt problemer når han var TL. Det er næsten umuligt at 

åbne containeren, og i øvrigt var der 2 forskellige nøgler. Derudover virker 

højtryksrenserne ikke optimalt. 

Peter Brücher fortalte at der ikke var nok tryk på vandet, og dette betyder at højtryksrensere 

ikke kan køre begge to. 
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Jesper Kristiansen sagde at der var aftale omkring containeren. Jesper Kristiansen fortalte at 

containeren blot skal åbnes ved træningsstart og lukkes efter træning. 

Peter Kristiansen efterlyste noget skriftlig omkring containeren. Gitte Agerlin fortalte at det 

blev lavet til næste år, og at alle TL’ere vil blive orienteret. 

  

Jørgen Kryger bemærkede at det var svært at få plads i ryttergården, når man kom lidt 

senere. 

 

Jeanet Romanowski spurgte til om det var muligt at få orientering hvornår ”tutten” er åben. 

Freddy Johansen svarede at han ville forsøge at gøre lidt mere ud at det til næste år, 

eventuelt melde det på FB. 

Jeanet Romanowski spurgte om det var muligt at få noget mere sund mad. Freddy Johansen 

sagde at de ville overveje det. 

Emil Kristensen spurgte om man kunne ansætte nogle i ”tutten”. Casper Lang sagde at det 

var frivilligt arbejde. 

 

Michael Brammer fortalte at på Svendborg blev maden lavet efter træningen, og det var en 

succes. 

 

Emil Kristensen spurgte hvem man skal rette henvendelse til, hvis fx banen trænger til 

vedligeholdelsen. Han vil gerne hjælpe til. 

Mathias Buch fortalte, at det kræver at man kommer ud flere gange for at lære at rette 

banen op. Man kan ikke bare tage traktoren og køre, da der så er risiko for at ødelægge 

traktoren. 

Dan Eriksen fortalte at bestyrelsen er i dialog med Kurt Andersen, omkring vedligeholdelse 

af banen. 

Flemming Ahrensberg bekræftede at det er et problem, når flere anvender traktoren. Uden 

vilje glemmer man at give besked om at den måske mangler olie, diesel mv. 

Casper Lang spurgte til slæbet. Jesper Kristensen fortalte at der er købt jern til slæbet, det 

skal blot svejses på. 

 

Rene Pedersen spurgte til automaterne der har stået i ”tutten” tidligere. Mikael Andersen 

fortalte at de er blevet flyttet op i det nye klubhus, og vi håber at de kommer til at virke. 

 

Morten L Hansen syntes ikke at der var mange forskellige der skulle lave mad. 

 

Rene Schotwin foreslog at der blev lavet noget for de unge, således at de også blev hørt til 

generalforsamlingen. Mikael Andersen sagde at man kunne lave et ungdomsudvalg, og så 

kunne man evaluere det til næste år. 

 

Gitte Agerlin opfordrede alle til at melde sig til enten TL, tidtager eller stævneleder. Det 

behøver ikke nødvendigvis at være en crosskører, men gerne ægtefælle/kæreste. 

 

Rene Schotwin spurgte om transponder anlægget ville blive anvendt til træningen og til 

klubmesterskabet.  

Jesper Kristiansen sagde at det ville komme til at fungere. 

Der var lidt snak om rækkefølgen til bum ved klubmesterskabet. 
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Johnny Eriksen sagde at det kunne være rigtig godt hvis vi får løb, da det vil gøre at banen 

bliver meget mere brugt. 

 

Gitte Agerlin fortalte at man i 2016 kan få tilskud til udgifter til broen, hvis man har 

deltaget i løb arrangeret af DMU. Man vil få udbetalt pengene når man har meldt sig ind i 

2017. For at få tilskuddet skal man indsende kvittering for broen samt resultatliste. Man kan 

max få 1100 kr udbetalt. 

Dan fortalte at til næste år vil man få 100 kr i tilskud pr løb man deltager i, og igen vil 

pengene blive udbetalt året efter. 

 

Tommy Steensen spurgte hvornår at TL får en nøgle til huset. Mikael Andersen svarede at 

der kommer nye nøgler til klubhuset, når vi flytter op i det nye hus. 

 

Kim Walbridge fortalte at PUK gerne så at der ikke blev vandet når de trænede om 

tirsdagen mellem 15-17. Kunne fortælle at de nu har MB cykler og trænede på dem herude. 

Kim fortalte en historie om deres crossere var blevet stjålet. 

 

Peter L Kristiansen fortalte at han havde fremsendt et forslag til ændringer af vedtægterne 

til bestyrelsen, og at bestyrelsen havde sagt at de arbejdede videre på det. Gitte Agerlin 

fortalte at man ville indkalde til en ekstraordinært generalforsamling, kun med det punkt at 

få ændret vedtægterne. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet. 

 

 

Referent: Gitte Agerlin                                                                         Dirigent: Peter L. Kristiansen 

 

 


