Generalforsamling Billund Motocross Klub
Lørdag d. 5 november 2016 kl. 10.00 i klubhuset

1. Valg af dirigent.
Sod er valgt.
2. Formandens beretning.
P.t. 56 aktive medlemmer,Nisseløb,Juletrial, Fastelavnsløb, Supercross,
Open by night i Grindsted, IMBA, Ligaløb-finale, Dam, klubløb,
Terræncross.
Vi mangler nye medlemmer især på lille bane.
3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskab godkendt, dog mangles nogle udgifter for indeværende
regnskabsår i regnskabet for det er mere fyldestgørende
4. Fastlæggelse af næste års kontingent.
Vi fortsætter med takster uden ændringer.
5. Behandling af indkomne forslag.
Lennart, han foreslår i forbindelse med nyt baneanlæg at Billund
motocrossklub måske kunne brandes på en mere proffesionel måde med
nyt navn Som f.eks. (Hondapark, Maggiora park) har.
6. Valg af formand.
Mads fortsætter.
7. Valg af bestyrelse.
Klaus modtager genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter.
Sod modtager genvalg og Benny overtager Claus Larosses plads.
9. Valg af 2 kørerepræsentanter, 1 til lille bane, og 1 til stor bane.
Lennart og Jimmy modtager genvalg. Lars ligger billeder op på
hjemmeside med billeder af Kørerepræsentanter stor, lille bane.
10.Valg af 1 person til støjtest.
Sod fortsætter. Sod hænger støjtabeller op på tavlen
11.Valg af repræsentanter til transponderteam.
Camilla fortsætter, Bettina fortsætter, men dog ikke til Ligaløb, det
undersøges om der kan kobles en mere på til oplæring for ikke at være så
sårbar. Lasse vil gerne komme ned og afholde nogle aftener Billund,
Hampen, Lindknud imellem.
12.Valg af repræsentant til sportsudvalg.
Benny afgår, Lars Dahlmann, Klaus Eskildsen melder sig.
13.Valg af revisor.
Nuværende Lennart modtager genvalg.

14.Valg af Webmaster.
Lars Dahlmann modtager genvalg.
15.Eventuelt.
Linda rykker for hævekort igen, ellers trækker hun sig.
Der kunne oprettes en konto til kiosken hvor Mobilpay går ind over for at
samle udgifter.
Sod, vi mangler dommere, Sod, Søren og Lynderup vil gerne fortsætte.
Mads, foreslår at nedsætte et baneudvalg til de forskellige gøremål m.h.t.
nyt parkanlæg.
Mads får login af Lene for at undersøge forhøjet energiforbrug.
Bettina foreslår at afholde generalforsamling samme dag som klubfest.

