
Referat af Hedeland Motorklub Generalforsamling den 16. marts 2017 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
        Peter Larsen blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at forsamlingen var lovligt indkaldt.  
        Stemmetællere var Erik og Svend Erik.  
2. Formandens beretning.  
 
        -  Vi havde afholdt 5 løb i 2016 heriblandt et DM-A.  
        - Der var positive toner omkring banen, som i 2016 altid havde stået fint og klargjort til træningerne.  
        - Der havde hersket en rigtig god tone i ryttergården  
        - Træningsledere havde været en knap ressource i 2016, og klubben modtager gerne idéer til nye metoder for 
træningsledelse fra sine medlemmer.  
        - Det har knebet lidt med rettidige tilmeldinger til løbs -og arbejdsdage, og vi håber at medlemmerne vil deltage 
fremover, og skrive sig på listerne i klubhuset i god tid.  
        - Kantinen havde været hårdt ramt som følge af Katrines vigende helbred, som gjorde at hun ikke kunne 
fortsætte det fantastiske arbejde hun havde udført i kantinen.  
        - Ny traktor var indkøbt og blevet klargjort til 2017 sæsonen.  
        - Banen har undergået en del ændringer og justeringer, som vi håber at alle kørere vil sætte pris på til 2017 
sæsonen.  
 
        Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som blev godkendt af de fremmødte.  
 
3. Kassereren fremlægger regnskabet.  
        Roan gennemgik regnskabet på vegne af Gunner Kristensen.  
        Der har generelt været flere træningsindtægter i 2016, som primært stammer fra udenbys kørere.  
        Men året har givet et underskud på ca. 34.000 kr.  
 
        Regnskabet blev godkendt.  
 
4. Indkomne forslag.  
 
        1. Ændringer af vedtægter (administrative ændringer), blev allerede bragt på banen til sidste års 
generalforsamling.  
            Medlemmer er tidligere blevet opdelt i 4 kategorier. Disse bliver nu reduceret til 2 kategorier med stemmeret til 
generalforsamlingen.  
        2. Banker fordrer underskrifter fra bestyrelsen, og det er nu defineret som formandens + 2 
bestyrelsesmedlemmers underskrifter.  
 
        Ændringer blev enstemmigt vedtaget.  
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
        Michael Nielsen blev genvalgt  
        Martin Skov Jensen ønskede ikke genvalg  
        Henrik Meincke blev genvalgt.  
        Zickan Jeziorski blev valgt ind i bestyrelsen  
        Martin Svendsen (Enduro) blev genvalgt som suppleant  
        Martin Skov Jensen blev valgt som suppleant.  
 
6. Valg af revisor og revisorsuppleanter.  
        Peter Larsen og Willy Heidemann blev valg til revisorer  
        Helle Mogensen blev valgt til revisorsuppleant.  
 
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.  
        Gundsø Revision blev valgt.  
 
8. Eventuelt.  
 
        Der dukkede et spørgsmål op omkring kørsel med pocket-bikes i ryttergården.  
        - Der står i reglementet for løb, at de ikke er tilladte i ryttergården.  

-referent Morten Halver 


