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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 
11. Eventuelt  

 
 

 
Referat 

 
 

1. Valg af dirigent 
Også i år bød Formand Mark Schiller (MS) bød velkommen og indledte med glædesord over den 
fremmødte forsamling. En ordstyrer skulle vælges og vanen tro sprang Peter Labæk (PL) også 
dette år til med det samme og tilbød sig som aftenens ordstyrer – endnu en gang lykkedes det PL 
at valgt med det samme. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter 
vedtægterne.  

 
 

2. Formandens beretning 
”I år vil jeg fatte mig i korthed: 
 
2017 var et fantastisk år hvor vi i store træk blev færdige med vores lokaler og har nu både ”Cafe” 
med tilhørende cafeborde, hyggelounge, skruepladser og 2 fantastiske baner, som nok skal give 
medlemmer og gæster udfordringer og spændende løb. 
 
2017 var også året hvor medlemsskaren blev udvidet en smule og det er jo altid rart med nye 
glade ansigter i Amagers bedste forening. 
 
2017 var også året, hvor vi blev valgt til årets forening i Tårnby Kommune – en overraskelse, at en 
så ung forening som vores bliver valgt til, at modtage denne hædrende pris. I lykønskningstalen 
blev vi bl.a. rost for altid at være friske på nye ideer, at have en mission og at have en innovativ 
tilgang ift teknologi. Det sidste er bl.a. kommet til udtryk ift vores kreative brug af 3D-print, som har 
bibragt os såvel broer som skilte, udsigtspost, køkkenvask og meget andet godt. 
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Vi er nu så langt med banerne, at der ingen undskyldning er for ikke, at køre en masse race – 
bevares, der skal stadig arbejdes på banerne, men nu skal der races. 
 
Gode mennesker har lagt kræfter i, at lave et spændende løbsprogram for den kommende sæson, 
så lokalerne vil komme til at emme af højoktan og nervepirrende løb. 
 
Vi arbejder løbende på, at være ”derude” og skabe opmærksomhed om klubben, det sker fx i 
marts måned, når vi har en hel AMR-dag på kommunens hovedbibliotek, hvor vi stiller en bane op 
og fortæller om vores erfaringer med 3D-print – det bliver en superspændende dag. 
 
PR-udvalget har mange spændende tiltag på tapetet, som I vil høre mere om i løbet af året. 
 
Velkommen til 2018, JEG glæder mig vildt!! 
 
Vrumm vruuum og så det lange vrrruuuuuuuuum” 

 
Formandens beretning blev, efter nogle øjeblikkes stilhed, taget ad notam med stående ovationer.  
 
 

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 1408,73. 
 
Forsamlingen modtog regnskabet med anerkendelse til kassereren. 
 
 

4. Indkomne forslag 
- ingen 

 
 

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. 
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7. Valg af Kasserer 
PL var på valg og stillede sig til rådighed for genvalg. Ingen grund til længere betænktning, PL blev 
genvalgt. 
 

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

9. Valg af 1 suppleant. 
Jimmy Matas (JM) var på valg – Tue Læssøe (TL) stillede op og blev valgt! 
 

10. Valg af 1 bilagskontrollant  
Brian Sørensen (BS) har ikke længere mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter, hvorfor en 
ny bilagskontrollant skulle findes. Sonny Schouw (SS) meldte sig og blev valgt med stående 
ovationer.  
 
 

11. Eventuelt  
PL orienteres om det kommende løbsprogram. JN og PL og udgør i fællesskab foreningens 
løbsudvalg og koordinere klasseønsker ift løb og fremlægger dette for resten af foreningen 
løbende hen over sæsonen. 

 
TL spurgte, om foreningen havde overvejet, at søge tipsmidler til foreningen. Det har foreningen 
ikke og TL tilbyder derfor at undersøge dette. 

 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
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