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18. Januar 2016 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning  
3. Regnskabsaflæggelse  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Godkendelse af budget  
7. Valg af Kasserer 
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
9. Valg af 1 suppleant.  
10. Valg af 1 bilagskontrollant og en suppleant for denne  
11. Eventuelt  

 
 

 
 

Referat 
 
 
 

1. Valg af dirigent 
Formand Mark Schiller (MS) bød velkommen og efterlyste en dirigent. Peter Labæk (PL) sprang 
med det samme til og tilbød sig som aftenens ordstyrer – ikke overraskende blev PL valgt med det 
samme, manden har jo på alle måder potentiale. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter 
vedtægterne. I forhold til sidste år var medlemsskaren dette år mere tilfreds med varslet, da dette 
var faldet ca 4 uger før mødedatoen. 
 
 

2. Formandens beretning 
”Nu er jeg ingen taler og vil derfor som sådan ikke bebyrde jer med lange serenader. Men jeg har 
da en enkelt pointe eller 2, som jeg gerne vil berette om. 
Vi kører nu på andet år i vores dejlige lokaler, hvor vi efterhånden har opnået en rumindretning 
med en vældig høj anvendelse af de forhåndenværende kvadratmeter. Gulvtæppe blev det ikke til i 
året der gik, men det må vi forsat arbejde på. 
 
Vi har en fantastisk klub og er en af de få klubber, hvis ikke den eneste, som prioriterer analog- og 
digital banekørsel lige højt og har begge dele til rådighed for vores medlemmer. Vores fokus er 
forsat gulvkøreren, som gerne vil køre mod andre og gerne vil prøve at køre på større baner. 
 



Generalforsamling 2016 
	

	

	

 

amagerminirace.dk 

Mark Schiller ʘ Vosborgvej 30 ʘ 2770 Kastrup ʘ ms@definitivt.dk ʘ 60 10 12 22 

For et år siden talte jeg om, at vi skule ud i samfundet og vise vi er her – det fik vi i sandhed opnået 
ved ”Spræl i havnen”. Endnu en gang fik vi en masse besøgende og fik kørt en masse race. Dette 
har betydet, at vi nu har en juniorafdeling, om end lille, så stadig en juniorafdeling og hver uge har 
5-8 herlige unger rendende hernede og køre race til den store guldmedalje. Det er fantastisk, at 
opleve disse unge mennesker som til daglig er små elektroniske lyn, som dyrker computere, 
playstation, iphones osv pludselig kaste sig over fysikkens grundlove, mekanik, gear og magnetisk 
modstand. 
 
Vi er godt på vej, men vi har ikke toppet endnu, der er laaaaaang vej endnu og det bliver en 
fantastisk rejse!! Må det være mig tilladt, at citere en af dette århundredes store stjerner: ”Mod det 
uendelige uniiiiivers” :-) 
 
Velkommen til sæson 2016.” 
 
Formandens beretning blev taget ad notam uden yderligere bemærkninger.  
 
Endnu en gang havde forsamlingen været vidner til en episk beretning, hvorfor det var svært for 
tilhørerne, at komme tilbage i de alvorlige folder. 
 
 

3. Regnskabsaflæggelse 
Dan Olesen (DO) runddelte regnskabet og gennemgik dette.  
 
Vores udgiftsniveau er sparsomt og den primære omkostning skal søges i etablering af digitalbane. 
Vi var så heldige i løbet af året at få tilskud fra Kommunen til etablering af banebelysning, et 
projekt som kun delvist blev gennemført, så ved årets udgang andrager kassebeholdningen i alt 
1.431,14. 
 
Forsamlingen modtog regnskabet med anerkendelse til kassereren. 
 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
  
• Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

 
• Bestyrelsen havde følgende ændringsforslag til vedtægterne: 

 
Vedtægtsændring: ”§3 Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat 
kontingent. Kontingentet opkræves forud hel- eller halvårligt.” 
 
Foreslåes ændret til: ”§3 Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat 
kontingent. Kontingentet opkræves forud i januar gældende for 12 måneder. Nye 
medlemmer betaler de månedsandele af det årlige kontingent ift indmeldelsestidspunktet.” 
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Årsag: Kontingentet er så lavt, at det ikke er administrationen værd, at skulle have flere 
betalings former. 
 
Bliver man meldt ind i Maj betaler man 8/12 årligt kontingent. 

 
Afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
 

ooOOoo 
 
 
Vedtægtsændring: ”§4 stk 4 pkt 5 Fastsættelse af kontingent” 

 
Foreslåes ændret til: ” ”§4 stk 4 pkt 5 Fastsættelse af kontingent gældende for næste 
kalenderår.” 

 
Årsagen til forslaget er blot fordi, der reelt er en modsætning imellem, at man skal have 
indbetalt kontingent for at deltage, men kontingentstørrelsen bliver først besluttet efter man 
har betalt :-) 
 
 
Afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

ooOOoo 
 
 
Vedtægtsændring: "§6 Stk. 6. Suppleanten deltager i bestyrelses-møderne og har såvel 
taleret som stemmeret." 
 
Foreslåes ændret til: "§6 Stk. 6. Suppleanten deltager i bestyrelses-møderne som 
repræsentant for juniorafdelingen og har taleret". 
 
Årsagen til forslaget er, at det står i modstrid med "§6 Stk. 1. Foreningens daglige ledelse 
udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 1 medlem. 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen." 
 
 
Afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

ooOOoo 
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Vedtægtsændring: "§4 Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle 
medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt." 
 
Foreslås ændret til: "§4 Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er 
alle seniormedlemmer og 1 forældre/værge pr juniormedlem. Juniormedlemmer har taleret, 
men ikke stemmeret. 
 
Stemmeret fordrer, at medlemmet ikke er i restance ift sidste betalingsperiode. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt." 

 
Afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
 

ooOOoo 
 
 

Vedtægtsændring: "§4 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 
udgangen af januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved email til 
medlemmerne samt opslag på hjemmeside med angivelse afdagsorden." 
 
Foreslås ændret til: "$4 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 
udgangen af januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag i 
foreningens lokaler." 

 
Afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen stillede i forslag, at man bevarede den nuværende kontingentmodel og forsamlingen 
erklærede sig enig heri. 
 
Bestyrelsens indstilling blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

6. Godkendelse af budget  
DO udleverede udkast til budget og gennemgik dette. Der var ingen spørgsmål til budgettet, 
hvorfor dette besluttedes enstemmigt. 
 
 

7. Valg af Kasserer 
DO var på valg og ønskede en pause efter 2 år på posten. Peter Labæk stillede op og blev valgt 
med alle stemmer. Der var stående applaus for Dans indsats, både ift regnskabet, men også ift 
hans store arbejde med banerne. 
 
 



Generalforsamling 2016 
	

	

	

 

amagerminirace.dk 

Mark Schiller ʘ Vosborgvej 30 ʘ 2770 Kastrup ʘ ms@definitivt.dk ʘ 60 10 12 22 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
Johnny Nielsen (JN) meddelte, at han gerne genopstillede, hvorfor denne hurtigt blev genvalgt. 
 
 

9. Valg af 1 suppleant. 
Ved valgte af Peter Labæk (PL) som kasserer, var denne fraholdt at forsætte sit drømmehverv 
som suppleant. Brian Sørensen (BS) kastede sig på scenen og blev valgt med det samme. 
 
 

10. Valg af 1 bilagskontrollant og en suppleant for denne  
Sonny Schouw (SS) følte sig som følge af de mange genopstillinger animeret til også at genopstille 
og denne blev med det samme genvalgt.  
 
DO valgte, da han nu havde fået nyvunden frihed, at opstille som bilagskontrollantsuppleant, hvortil 
han med det samme blev valgt. 
 
 

11. Eventuelt  
• Der var et stort ønske for, at gennemføre flere pr-arrangementer for, at øge medlemsskaren og 

dermed være mindre afhængig af de samme medlemmers fremmøde for at opnå den kritiske 
løbsmasse. 

 
Af mulige kandidater nævntes blandt andet: 
 
Autoforhandlere på Øen & Tårnby Kommunes ungdomsklubber. 
 
JN vil skrive et udkast bestyrelsen. 

 
• Arrangementer og medlemmers lån af banen udenfor normale klubaftener er principielt mulige, 

men vil blive vurderet af bestyrelsen fra gang til gang. 
 

• Billeder af medlemmerne 
Der ønskes billeder af alle medlemmer, så man ved hvem der er hvem. Formanden sørger for at 
der bliver taget billeder af alle og ophængt i klubben. 

 
• Flyers / PR materiale 

Klubbens PR-afdeling (aka JN) kommer med et udkast til bestyrelsen, der kan bruges til 
runddeling på fx skoler osv. 

 
• Udlån til klubben. 

Når man udlåner dele til klubben skal man sørge for, at få dette registreret hos bestyrelsen. 
 

• Digitalbiler 
Kunne man ikke købe 6 digitalbiler som kunne udlånes ved større arrangementer eller nye der skal 
prøve? Bestyrelsen tager dette med til et senere bestyrelsesmøde. 
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• Klubtøj 
Der er et ønske om klubtøj til anvendelse ved diverse løb. JN kommer med et oplæg. 

 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 

	
Referent:	Johnny	Nielsen	

	
	
	
	

Bestyrelsens	underskrifter	
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Mark	Schiller	
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