
Generalforsamling i Randers BMX 22. januar 2020 kl 19-21 
Agenda  
 

1. Velkomst samt valg af dirigent & referent 
Allan har meldt sig til dirigent – dette blev vedtaget 
Mai har meldt sig til referent 
Registrering af fremmødte samt stemmeberettigede  
Navn  Stemmer 
Allan Riise  1 
Mikael Kejlstrup  3 
Karina & Michael Boel 4 
Snild og Ulla  1 
Lars Kristensen 4 
Lars Kristensen 1 
Rasmus og Mai Tolstrup 2 
Niels Bech  3 
Randi Østergaard 1 
Ingemette Rosenberg 2 
Hanne Feldt   2 
Bent Grøn  2  
Total  26 stemmer 
 
2. formandens beretning  
Mai gennemgår (vedhæftet) 
Ingen anmærkninger 
 
3. godkendelse årsregnskab og budget for den kommende sæson  
Karina gennemgår årsregnskab og budget 
Bestyrelsen har gennemgået og underskrevet regnskabet for 2019 
Revisor Jytte som blev valgt sidste år på generalforsamlingen til revisor på regnskab har 
gennemgået regnskab og konti for 2019 og godkendt inden mødet.  
Regnskab blev gennemgået af Karina. Der var anmærkninger om, at vi i 2019 har fået oprettet 
en mobil Pay konto, så det i fremtiden vil være lettere at overskue ”diverse kontoen” da man 
kan tage et Excel udskrift af denne og vedlægge.  
Endvidere påpeges, at byggekontoen til banebyg udarbejdes som et samlet regnskab, når vi 
er færdige med banen, så man kan se, hvad der er brugt penge til. 
Niels påpeger muligheden for brug af Dinero, så man kan sende opkrævninger den vej, blandt 
andet også til opkrævning af kontingenter. Mai har været inde og kigge på systemet og dette 
tages til overvejelse. I år indbetales kontingent på mobile Pay nummer 993310. 
Opslaget ligges på Facebook og der sendes også opkrævning pr mail – hvis man ikke 
modtager mail, så skal man kontakte Mai.  
Hanne og Snild underskrev det gennemgåede regnskab. 
 
4. indkomne forslag  
Der er ingen indkomne forslag – dette punkt udgår 
 
5. valg til bestyrelsen  
Karina er på valg i år til økonomidirektør – er villig til genvalg – er dog også villig til at afgå 
med posten, hvis andre ønsker at overtage? Det bliver Karinas sidste periode, så vi skal kigge 
efter en ny økonomidirektør i 2022. 
Mai og Mikael er valgt for 2 år og er på valg i 2021 
Karina blev valgt med 26 stemmer.  



 
6. valg af suppleant til bestyrelsen og udvalg  
Rasmus er på valg i år til suppleant – er villig til genvalg 
Michael er valgt for 2 år og er på valg i 2021 
Rasmus blev vagt med 26 stemmer 
 
7. valg af revisor og revisorsuppleant til gennemgang af regnskab når året er omme 
Jytte er villig til genopstilling i 2020 
Vi skal have en revisor suppleant til 2020, såfremt at Jytte udtræder.  
Hvem stiller op? 
Jytte blev genvalgt. Hanne blev valgt med 26 stemmer til suppleant.  
 
8. Mikael gennemgår planerne for Langvang 2020 
Der er opstillet følgende deadlines for entreprenør 
31/3 1.+2. langside færdig 
28/4 3.+4. langside færdig 
7/5 bane færdig 
Entreprenør starter på banebyg i slut februar.  
Der påpeges at vi selv skal stå for følgende, så der bliver brug for hjælp 
Tromle og plante græs, optegning af streger, færdiggørelse af klubhus, færdiggørelse af 
containerindhold, opsætning af hegn om banen, lave sving flag.  
Vi skal have yderligere to lysmaster til midt på banen – Niels har lovet at prøve at tage fat i 
Verdo.  

 
9. Kontingentsatser for 2020 
Bestyrelsen foreslår: 
Medlemskab 800 plus licens – licensen er endnu ikke fastsat/oplyst men forventes at være 
300 kr. for at det bliver omkostningsneutralt for DCU – Silje Rubæk fra BMX-udvalget vender 
retur til Mai. 
Træningsmedlemsskab 600 
SX medlemskab 400 kr. (skal ligges oven medlemsskabet eller træningsmedlemskabet – 
dette opkræves først når SX banen står færdig) 
3. familiemedlem under samme hustag ½ pris på kontingent – betaler stadig fuld pris for 
licens 
Halv pris efter 1/8 
Der skal stemmes om dette kan vedtages – dette blev vedtaget med 26 stemmer. 
I år indbetales kontingent på mobile Pay nummer 993310. 
Kontingenter opkræves så snart at licensen er på plads.  
Licenser bestilles når kontingenter er betalt.  
Dem der har brug for licens til Verona kan kontakte Mai 
 
10. Evt 
 
Lars Kristensen (far til André) ønsker klarere kommunikation og bedre planlægning, så fx 
træning på andre baner ikke falder sammen med løb. 
Endvidere påpeger Ingemette til dette, at der kunne ønskes mere info, når man er ny. Der har 
været god vejledning af forældre og bestyrelse, men hvordan finder man al info? 
Mai påpeger, at man kan søge en masse information på hjemmesiden, hvis man trykker på 
pilene, så kommer der undermenuer. Lars Kristensen (far til André) har lovet at gå 
hjemmesiden igennem og påpege, hvis han synes der er noget som mangler eller kunne 
opdateres.  
Mai ligger løbskalender op i facebookgruppen, så den ligger som en meddelelse øverst.  



Lars Kristensen påpeger endvidere, at Facebook kommunikation til løb er besværligt for dem, 
som ikke har Facebook på mobil. 
Der har været kigget på at bruge holdsport.dk i stedet, så information ikke drukner og man 
kan sende hold specifik information ud. Vi er dog ikke rigtig kommet i gang endnu.  
 
Der foreslås at vi køber fx 10 transpondere i klubben, som er aktiveret og som kan lejes ud til 
nye medlemmer. Dette vil være en engangsomkostning på 3000 kr og derefter en årlig udgift 
på 2690 kr, Vi talte om en at man kunne leje for 25 kr – dette vil betyde at de skulle lejes ud 
107 gange årligt for at blive omkostningsneutralt for klubben med den årlige udgift.  
Vi kunne dog vente med at aktivere indtil der bliver behov og leje kunne evt sættes højere. 
Det koster 50 kr at leje hos DCU.  
 
 

 
 


