Referat fra generalforsamling 25. august 2021

1. valg af dirigent
Allan er godkendt som dirigent
2. formandens beretning
Mai har givet formandens beretning. Den er vedhæftet.
Formandens beretning er godkendt.
3. godkendelse årsregnskab og budget for den kommende sæson
Karina har gennemgået regnskabet. Regnskabet er vedhæftet.
Regnskabet er godkendt af alle deltagere uden anmærkninger kun med uddybende
spørgsmål. ’
4. indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. valg til bestyrelsen
Formand: Mai Tolstrup tilbyder at genopstille. Der er ikke nogen der modopstiller.
Mai er valgt
Bestyrelsesmedlem:
Mikael Kejlstrup genopstiller ikke.
Michael Jespersen tilbyder at opstille.
Michael Jespersen er valgt
6. valg af suppleant til bestyrelsen og udvalg
Suppleant: Michael Boel tilbyder at genopstille. Der er ikke nogen der modopstiller.
Michael er valgt
7. valg af revisor og revisorsuppleant
Hans Jørgen fra revisions selskabet er Revisor
Allan er valgt som revisor suppleant
8. eventuelt
a. Lars Kristensen foreslår, at vi annoncerer lokalt, når vi holder et løb
b. Allan Riise spørger, hvad vi har planlagt at byde ind på af løb i 2022. Vi talte her
om, at National Cup og DM kunne være muligheder.
c. Der spørges ind til, hvorfor der ikke er flere der kommer ud til løb? Her er vi
enige om, at vi vil motivere alle til at komme ud og køre løb – vi mener at alle
kan køre alle danske løb. Der er ikke forskel på løbene for os. Vi skal dog som
trænere og holdledere sikre, at alle kan blive klar til løb. Vi vil have mere fokus
på at klæde forældrene på til løb.
d. Der er forespørgsel på om vi igen kan holde et pølsebakke løb fra Lars
Kristensen. Allan svarer: Måske til foråret. Et pølsebakke løb er et løb, hvor
nummerpladen er skiftet ud med en pølsebakke og alle fik en lille ting efter
løbet.
e. Vi mangler nogen der kan søge fonde. Vi vil fx gerne have penge til en
buskrydder, så medlemmer ikke skal slæbe deres egne med. Allan foreslår, at
man får en professionel til at søge for os - mod et honorar. Dette kigges der på.
f. Randi spørger om der er kommet en ny regel for børneattester skal indhentes
for medlemmer over 15 år ligesom ved spejderne. Mai kontakter DIF. Der er lige
hentet børneattester ind for alle trænere, holdledere og bestyrelse, som er
sammen med børn.
Svar: Det skal der ikke. Men hvis man er på lejr i mere end 7 dage med
overnatning, så skal der.

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2021/boerneattest-spaakraevet-s-for-s-alle-s-boernetraenere-s---s-hent-s-guide
g. Prioriteter: Lys på banen, så vi kan træne hele vinteren.
h. Allan foreslår at vi laver et årshjul til 2022. Vi kunne lave et forældremøde, hvor
vi laver en køreplan for 2022.
i. Allan foreslår, at Michael Jacobsen laver et skriv om, hvad det vil sige at blive
en del af Randers BMX og komme med til løb. Vi kunne promovere det til fx
avisen. Dette siger Michael ja til.
j. Allan foreslår endvidere, at vi hjælper mere til med transponder og tilmelding til
løb. Marianne nævner, at det var en stor hjælp, at de fik det stykke papir, da de
var nye, der beskriver alt det man skal købe og hvordan man gør det. Det graver
vi frem igen og udleverer til ”kom og prøv”
Vi mødes i klubhuset ved banen.
Indkomne forslag modtages frem til 11. august.
På valg
Formand: Mai Tolstrup tilbyder at genopstille
Bestyrelsesmedlem: Mikael Kejlstrup genopstiller ikke. Michael Jespersen tilbyder at opstille.
Suppleant: Michael Boel tilbyder at genopstille.
Økonomidirektør: Karina Boel valgt for to år og er på valg i 2022.
Suppleant: Rasmus Tolstrup valgt for to år og er på valg i 2022.
Til valget har man 1 stemme pr medlem.

Deltagere:
Navn
Mai Tolstrup
Rasmus Tolstrup
Mikael Kejlstrup
Michael Boel
Karina Boel
Michael Jespersen
Randi Østergaard
Lars Kristensen
Allan Riise
Christian Hesselbjerg
Sten Sjørup
Marianne Lund Sort
Jesper Mann Stjernholm
Asmus Rousing

Forældre til
Felix og Vitus
Felix og Vitus
Malene og Jeppe
William
William
Jacob og Simon
William
Andre
Rasmus
Victor
Jakob
Theis
Felix
Marius

