
 

Generalforsamling i Billund Motocross Klub     

 

Lørdag den 28 oktober 2017 klokken 15.00 i Lindeballe forsamlingshus 

 

1. Valg af dirigent. 

 

•Søren Jensen, medlem af BMCK bestyrelse.  

 

2. Formandens beretning. 

 

•Er generalforsamlingen lovligt indkaldt? “Ja, ja det er den”  

 

•“Vi er 63 aktive medlemmer i år, det er sådan set udmærket, vi har haft mange af arrangementer i       

   år, nisseløb osv. liga, dam m.m. Vi har fået mange flotte resultater i år. Vi har fået vore 

miljøgodkendelse, hvilket er den største sejr, Billund har fået længe. Tak til jer alle sammen, dem 

der hjælper til og for alles hjælp gennem tider hvor der har været brug for det. Alt er klar til (den 

nye) bane,” resten fortalt senere da medlemmer var kommet.  

 

•Møde med Kim Jensen, penge til gode .......... kr. i køretimer, Benny og Lars er ansvarlige for det. 

Kim Jensen har været til stor hjælp. 

 

•Alle ideer er velkomne, sig til hvis nogen kender nogle der evt. kan hjælpe. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab. 

 

•Regnskab se bilag i kopiarkene. 

 

•Det afviger ikke rigtigt fra sidste år, kun få steder… Det der gør forskellen er støjberegningen, 

sidste år ca. 50.000, nu ca. 14.000. 

 

•Forskel på leje og udstyr = 13.061 i år, sidste år 30.000 kr. - Lejning af Tørring sidste år. 

 

•Pas på priserne på salg af kiosk osv, ikke være for gode af os. Flere indtægter frem for afgifter. 

Mest møntet på kioskvarer. 

 

Fastsættelse af næste års kontingent. 

 

•I år 700 kr. (storbane), 300 kr. (lillebane). - næste år stiger det med 50 kr. på storbane altså 750 kr. 

(storbane) og stadig 300 kr. (lillebane). 

 

•Snak om der skal være straf for ikke at “overholde” sine arbejdsdage. Frygt for at miste 

medlemmer ved det.  

 

•Ingen grund til at være dyrere end de andre baner, 40 % billigere på lillebane end størstedelen af 

dk’s andre baner. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 



•Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af formand. 

 

•Mads Holbjerg 

 

7. Valg af bestyrelse 

 

•Klaus Eskildsen, Lars Dahlmann fortsætter.  

Søren Jensen og Lene Knudsen har trukket sig, men Søren Jensen er på som afløser, ellers det 

samme som sidst år. 

 

•Fuldmagt fra Mikkel Jakobsen, far til Johan Jakobsen på lillebane, nyt medlem af bestyrelsen. 

 

•Annette Rud afløser Lene Knudsen som kasserer. 

 

•Trond Nylander er ikke medlem af bestyrelsen dog fast hjælper. 

 

8. Valg af 2 suppleanter 

 

•Erik Christiansen og Benny Møller fortsætter som suppleanter. 

 

9. Valg af 2 kørerepræsentanter 

 

•Jimmy Voss og Lennart Pedersen, genvalg for Jimmy Voss og Lennard Pedersen. 

 

10. Valg af 1 person til støjtest 

 

•Trond Nylander står for støjtestene, Søren Jensen suppleant for Trond Nylander. 

 

11. Valg af 2 personer til transponderteam. 

 

•Camilla Eskildsen og Betina Voss er der til at hjælpe, men vil ikke være fastlåst af det. 

 

•Klubløb klare vi selv med hjælpe fra Lene Knudsen, Tina Holberg, Trond Nylander, Camilla 

Eskildsen og Betina Voss. 

 

•Til løb som DAM, Liga m.f. er Lasse Jensen tilgængelig, mod betaling. 

 

12. Valg af repræsentant til sportsudvalg 

 

•Benny Møller fortsætter som sportsudvalg. 

 

13. Valg af revisor. 

 

•Lennard Pedersen fortsætter som revisor. 

 

14. Valg af webmaster 



•Lars Dahlmann fortsætter som webmaster. 

 

15. Eventuelt. 

 

•Lille messe i Januar månede (13. Januar), stand på messe… (200 kr. for at have en lille stand på 6-

7 kvadratmeter, 600 kr. for større stand på flere kvadratmeter). Evt. sælge udstyr m.m, god måde at 

promovere klubbens omdømme m.m. EVt. vise resultater som Liga vindere 2013-2015 og 2017. 

Evt. medbringe crossere til udstilling. Fokus på messen i Middelfart. 

 

•Lille PV, polini, til at udefrakommende kan prøve (enten fikses (Erik Christiansen er i besiddelse 

af den gamle) eller skaffe en ny). Evt. en PV’er, Polini, og en 85’er. Måske få kommunen til at 

sponsere og bakke op om ideen. Pv’eren, Polinien, evt. med sidevogn til. 4 ganges gratis prøve, 5 

gang med egen udstyr og crosser. 

 

 


