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16. Januar 2017 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning  
3. Regnskabsaflæggelse  
4. Behandling af indkomne forslag 

a. – Vedtægtsændring: Fjernelse af posten suppleant for bilagskontrollant.  
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Godkendelse af budget  
7. Valg af Formand 
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 efter nogle få, men velvalgte, lovprisninger i 
forhold til de fremmødte medlemmer efterlyste denne en dirigent.  
 
Peter Labæk (PL) sprang også dette år til med det samme og tilbød sig som aftenens ordstyrer – 
også i år blev PL valgt med det samme. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter 
vedtægterne.  

 
 

2. Formandens beretning 
”Det har været et turbulent år med mange forskelige aktiviteter, det har været et år med såvel gode 
oplevelser som mindre gode oplevelser. Men i det store hele har det været et fantastisk år, hvor vi i 
udpluk oplevede følgende: 
 
Deltagelse i løb 
Klubben deltog med 2 hold i Roskilde og fik nogle fine placeringer og pæn artikel i lokalvisen. 
 
Nye lokaler 
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I september fik vi tilbudt nye lokaler på skolen, et fantastisk tilbud, men samtidig også noget af en 
kamel at sluge, særligt for de medlemmer som har brugt mange-mange timer på, at få vores 
daværende lokaler gjort pæne. Det var dog et af den slags tilbud man ikke har råd til at sig nej til, 
da vi kunne gå fra 55m2 til ca 132m2, men det er da klart, at dette for nogle kan føles som, at man 
har spildt meget god tid på, at gøre de gamle lokaler pæne – fremtiden kan vi dog aldrig spå om og 
vi må spille de bolde vi bliver kastet. 
 
De nye lokaler giver os langt bedre mulighed for, at vokse som klub såvel i medlemsantal som i 
muligheder – vi har nu fx mulighed for, at lave en lille loungesektion, hvor man kan sidde og få lidt 
kaffe og en god snak om livet i og udenfor racerland.  

 
 
Juniorafdeling, så pludselig ingen juniorafdeling 
Den danske ungdom er fluktuerende, det har vi også fået at mærke hos os. I forbindelse med 
Spræl i Havnen i 2015 fik vi nærmest over natten en juniorafdeling med 6-8 drenge som var helt 
oppe at ringe over MiniRace. Nærmest lige så hurtigt de dukkede op, lige så hurtigt fandt de på 
noget andet i forbindelse med sommerferien. Det er desværre nok bare sådan det er, det har sin 
tid og pludselig er det ikke mere. Derfor er det også så meget desto vigtigere, at have en bred 
juniormasse, så kontinuitet kan skabes og bedre bære pludselige gruppe til- og afgange. 
 
 
Ny digitalbane 
I anledning af vores nye lokaler flyttede vi digitalbanen som det første og denne er samtidig blevet 
redesignet og nu ca 60 procent større end tidligere. Designet er blevet mere komplekst og mere 
udfordrende, det bliver superspændende at afvikle løb på denne og se hvordan andre kørere 
oplever denne. 
 
 
PrinterGate 
Allerede i 2015 ansøgte vi om tilskud til køb af en 3D-printer, så vi kunne printe dele til banen. Det 
initale behov var lamper til analogbanen. Vi fik afslag på ansøgningen med argumentet, at 
biblioteket kunne printe for os, da de havde 2 3D-printere. MS og PL deltog i møde med biblioteket 
og aftalen var klar, vi skulle levere en printfil, så ville de printe en prototype til os og så skulle vi i 
fællesskab rette den til og biblioteket skulle så producere den. Vi leverede den aftalte printfil og så 
døde projektet der. Vi ansøgte derfor igen i 2016 om en 3D-Printer og fik igen afslag med 
henvisning til Biblioteket. Mange mails frem og tilbage senere traf Biblioteket den beslutning, at 
udlåne den ene 3D-printer til os, så vi selv kunne printe vores lamper. Dette har indtil nu været en 
kæmpe succes! Vi har fået designet vores nye lampe, fået designet andre lampetyper til anden 
anvendelse på banen, vi har lavet broer og tilbehør til banen i en grad, hvor det er tydeligt at se, at 
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vi har maksimal glæde af, at have en sådan printer i klubben. Indtil videre har vi printeren frem til 
august 2017 og så må vi se hvad der sker derefter. 
 
2017 bliver en spændende år: 

• vi skal have færdiggjort vores lokaler. 
• vi skal have flyttet analogbanen, hvilket bliver en kæmpe opgave. 
• vi skal have kørt en masse fantastisk ræs. 

 
….. og have en masse hyggelige timer i klubben. 

 
Jeg glæder mig til den kommende sæson – velkommen til 2017 :-)” 

 
Formandens beretning blev, efter nogle øjeblikkes stilhed, taget ad notam uden yderligere 
bemærkninger.  
 
 

3. Regnskabsaflæggelse 
PL runddelte regnskabet og gennemgik dette.  
 
Årets primære økonomisk tunge omkostning har været etablering af de nye lokaler. Dette uagtet 
kommer vi ud af året med en kassebeholdning på 3.165,36. 
 
Forsamlingen modtog regnskabet med anerkendelse til kassereren. 
 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
  
• Det er bestyrelsens opfattelse, at bilagskontrollantsuppleanten er et overkill for en forening af 

vores størrelse. Derfor stiller bestyrelsen i forslag, at denne post bortfalder – dette medfører 
nedenstående vedtægtsændring: 

 
§4 Stk. 4:  
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent gældende for næste kalenderår. 
6. Godkendelse af budget 
7. Valg af formand i de ulige år 
8. Valg af kasserer i de lige år 
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
10. Valg af 1 suppleant. 
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11. Valg af 1 bilagskontrollant og en suppleant for denne 
12. Eventuelt 
 
Foreslås ændret til: 
 
§4 Stk. 4:  
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent gældende for næste kalenderår. 
6. Godkendelse af budget 
7. Valg af formand i de ulige år 
8. Valg af kasserer i de lige år 
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
10. Valg af 1 suppleant. 
11. Valg af 1 bilagskontrollant 
12. Eventuelt 

 
Afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget og valget senere på dagsordenen til 
den nævnte post bortfaldt hermed. 

 
 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen stillede i forslag, at man bevarede den nuværende kontingentmodel med 600 kroner i 
seniorkontingent og 300 kroner i juniorkontingent pr år. 
 
Bestyrelsens indstilling blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

6. Godkendelse af budget  
PL udleverede bestyrelsens forslag til budget for 2017 og gennemgik dette. Der var ingen 
spørgsmål til budgettet, hvorfor dette besluttedes enstemmigt. 
 
 

7. Valg af Formand 
MS var på valg og stillede sig til rådighed for genvalg. Forsamlingen gjaldede, at der mindst måtte 
være én modkandidat OG skriftlig afstemning. Alle fremmødte medlemmer stillede derfor op til 
formandsposten. Kort før den skriftlige afstemning skulle tage sin begyndelse fik disse dog kolde 
fødder og besluttede, at det måske alligevel var bedst at lade MS forsætte i embedet. 
 
 

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

9. Valg af 1 suppleant. 
Brian Sørensen (BS) meddelte, at han følte sig overbelastet af det store hverv og ønskede en 
pause. Jimmy Matas (JM) øjnede en mulighed for at komme halvt i bestyrelsen og blev hurtigt 
valgt. 
  
 

10. Valg af 1 bilagskontrollant  
Sonny Schouw (SS) ønskede også en pause, hvorfor BS blev valgt med stående ovationer.  
 
 

11. Eventuelt  
Ingen punkter til eventuelt. 

 
 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 
 

	
Referent:	Johnny	Nielsen	
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