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28. januar 2019 
 
 
 
 
 

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

a) Tue Læssøe: Ændring af løbssæson til sommer-sommer fremfor vinter-vinter 
5. Fastsættelse af kontingent gældende for næste kalenderår.  

• Bestyrelsen indstiller til fastholdelse af det nuværende niveau.  
6. Godkendelse af budget 
7. Valg af formand – Mark Schiller genopstiller. 
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
9. Valg af 1 suppleant – Tue Læssøe genopstiller. 
10. Valg af 1 bilagskontrollant og en suppleant for denne 
11. Eventuelt  

a) Deltagelse i eksterne arrangementer og løbsserier.  
b) Dato for store rengøringsdag.  
c) Fremlæggelse af det kommende års løbskalender og løbsklasser.  

 
 

Referat 
 
 

1. Valg af dirigent 
Formand Mark Schiller (MS) bød velkommen. En ordstyrer skulle vælges og Sonny Schouw (SS) 
bød også dette år ind med sine kompetencer og blev valgt med det samme. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter 
vedtægterne. MS orienterede også om, at Bestyrelsesmedlem Johnny Nielsen (JN) desværre var 
blevet forhindret i deltagelse i generalforsamling, hvorfor Suppleant Tue Læssøe (TL) indtræder i 
hans sted. 

 
 

2. Formandens beretning 
 
Formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen, hvorfor man kunne gå direkte til 
spørgsmål/kommentarer til denne. 
 
Beretningen lød som følger: 
”Jeg var imponeret og stolt over vores indsats i 2017, hvor nye lokaler skulle gøres racerklar med 
den kæmpe indsats dette skulle kræve fra alle. Der skulle gå i alt 2 år fra vi fik de nye lokaler ultimo 
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2016 til der hvor vi står i dag med superflotte lokaler som på alle måder overgår tankerne om ”i en 
kælder sort som kul med en racerbane” (kan synges om ønsket). 
 
I 2018 fortalte jeg om, hvordan jeg syntes at 2017 havde været et fantastisk år og at vi i store træk 
blev færdige med vores lokaler – med det resultat vi har opnået på indretningssiden i det 
forgangne år, må jeg erkende, at det er milevidt fra vores ståsted ved sidste generalforsamling og 
jeg er ufattelig stolt af det vi har opnået i fællesskab på dette år. 
 
Vi har haft nogle turbulente år, som hele tiden har stået i forandringernes tegn – vi har haft 3 
forskellige tilholdssteder og derfor har skulle indrette 2 foreningslokaler fra bunden – hvilket 
naturligvis har betydet, at der ikke har været de optimale rammer for race, men derimod for hygge, 
samarbejde og resultatopnåelse på etableringsfronten. 
 
Personligt havde jeg nogle drømme for fremtiden, da vi startede ud 4 mand i marts 2013, disse var 
bl.a. at  
• at have en forening, hvor gensidig respekt og hjælpsomhed står i højsædet. 
• at have en forening, hvor alle er glade for at være og føler sig trygge og velkomne. 
• at give gulvracere en mulighed for at tage det første skridt mod, at køre på hobby/sportsplan. 
• at vi en dag har et “center”, hvor vi har mulighed for at tilgodese flere forskellige samtidige 
banetyper fx Rally, F1, Le Mans osv og af den vej have et stor medlemsmasse, hvor vi kan lære af 
hinanden og hjælpe hinanden til at blive endnu bedre MiniMekanikere og MiniKørere. 
 
Det sidste punkt blev dog i stedet et center med analog-, digital- og Xbox-race, men forsat med 
fokus på, at ” vi kan lære af hinanden og hjælpe hinanden til at blive endnu bedre MiniMekanikere 
og MiniKørere”. 
 
Igennem mine briller er disse drømme blevet opfyldt og det er jeg ufattelig stolt over at være og 
have været en del af – en stor tak skal lyde til jer alle for jeres store bidrag til, at skabe og fastholde 
en fantastisk forening. 
 
I 2018 har vi haft besøg af mange gæster som alle har haft intense og sjove oplevelser – de giver 
fantastiske tilbagemeldinger til mig om vores lokaler, vores baner og jer som støtter og hjælpere 
ved disse arrangementer. 
 
I er Amager MiniRace! 
 
Hvad byder 2019 så på, hvis man tager et dybt kig i krystalkuglen? 
 
Vi skal køre en masse ræs, såvel klubmesterskaber som ud og markere os i landskabet – intet er 
fastlagt endnu, men det kunne fx være ved: 
 
• at skabe større fokus og accept af SuperTune som køreform. 
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• at deltage i formelle løbsserie nationalt. 
• at etablere muligheden for ugentligt forældre/barn-ræs. 
• at etablere muligheden for ”Womens League”-ræs. 
• at skabe en årlig løbsserie i fritidsklubberne i Tårnby Kommune. 
• at fastholde den årlige AMR-dag på Hovedbiblioteket. 
 
Mulighederne er mange og det skal vi have vendt i såvel bestyrelse som ved medlemsmøder, så vi 
alle er i sync på retning og indsats. 
 
Velkommen til 2019, JEG glæder mig vildt!!” 

 
Peter Labæk (PL) roste beretningen for dens fremsynethed og gode opridsning af fortiden. SS 
spurgte ind til, hvad der lå bag eksemplerne på måderne at markere sig på. MS gav en god 
håndfuld eksempler på dette. Formandens beretning blev modtaget med stående ovationer.  
 
 

3. Regnskabsaflæggelse 
PL runddelte regnskabet og gennemgik dette.  

 
Forsamlingen modtog regnskabet med anerkendelse til kassereren. 
 
 

4. Indkomne forslag 
a) TL: Ændring af løbssæson til sommer-sommer fremfor vinter-vinter. 

Af hensyn til planlægningen af løbssæsonen og udvælgelse af klasser, giver det et bedre 
forløb og en bedre forankring, hvis løbsudvalget udnævnes ifm generalforsamlingen og så har 
frem til sommerferien til, at udarbejde et udkast til kan fremlægges for bestyrelsen til 
godkendelse.  
 
Forslaget omhandler udelukkende en periodeændring i og med, at PL og Henrik Andersen 
(HA) allerede er konstitueret af bestyrelsen som løbsudvalg for 2019. Nyt løbsudvalg vælges 
derfor på næste generalforsamling for løbssæsonen 2020/2021 efter indstilling fra bestyrelsen. 

 
Forslaget udløste generel debat omkring problemstilingen og fordele ved ændringen samt det, 
at være grundig og skarp ift klassedefinitioner. Der var mange argumenter såvel for som imod. 
 
Forslaget faldt ved afstemning. 

 
 

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. 
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6. Godkendelse af budget  
PL gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2019. Der var ingen spørgsmål til budgettet, 
hvorfor dette besluttedes enstemmigt. 
 
HA spurgte ind til, om bestyrelsen havde overvejet at indkøbe en ekstra digital controller, som 
både kunne bruges til kodning af biler og som erstatning hvis den nuværende skulle gå i stykker. 
Bestyrelsen vil have dette i mente og indkøbe en sådan, hvis økonomien tillader det hen over året. 
 
 

7. Valg af Formand 
MS var på valg og stillede sig til rådighed for genvalg. Der udbrød en mindre tsunami af 
tilfredshedsytringer og solide argumenter for genvalg fra forsamlingens side, hvorfor MS blev 
genvalgt. 
 
 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
JN havde meddelt bestyrelsen, at denne ikke ønskede genvalg, hvorfor et nyt bestyrelsesmedlem 
skulle findes. TL meddelte sit kandidatur og blev hurtigt valgt med klapsalver til følge. 
 
 

9. Valg af 1 suppleant. 
TL havde oprindelig erklæret sig villig til genvalg, men med valget som bestyrelsesmedlem skulle 
en ny suppleant vælges. HA meldte sig efter nogen betænkningstid og blev dermed valgt. 
 
 

10. Valg af 1 bilagskontrollant og en suppleant for denne.  
Sonny Schouw (SS) meldte sig klar til genvalg og blev hurtigt valgt. Som suppleant for SS meldte 
Ole Svendsen (OS) sig på banen og blev ligeledes valgt.  
 
 

11. Eventuelt  
a) Deltagelse i eksterne arrangementer og løbsserier.  

Som et forsøg vil bestyrelsen overveje, at åbne mulighed for, at man som ”hold” kan ansøge 
bestyrelsen om tilskud til startgebyr hvis man til et større løb ønsker at repræsentere Amager 
MiniRace. 
 
 

b) Dato for store rengøringsdag.  
Det blev aftalt at bestyrelsen udmelder 2 datoer, en forår og en efterår, hvor der hygges med 
pizza, ryddes op og gøres rent. 
 
 

c) PF & HA: Fremlæggelse af det kommende års løbskalender og løbsklasser.  
Der var generelt stor ros ift arbejdet med løbsklasserne og en samtidig anerkendelse af, at det 
er et stort stykke arbejde, som er vigtigt styringsredskab. I fremlæggelsen af kalender og 
klasser blev der også indarbejdet en gennemgang af regelsættet for kørsel på digitalbanen. 
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d) TL: Medlemsmøde hver måned 
Der er et ønske om, at der månedligt holdes et medlemsmøde, hvor man kan komme med 
forslag og aftale slagets gang. Mødet skal tjene som indsparksmøde til bestyrelsen. Bestyrelsen 
har hørt ønsket og vil drøfte det på det førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

e) HA: Ønske om AMR-Håndbog 
Der er et ønske om, at der udarbejdes en håndbog, hvor man kan læse fx opsætning af baner, 
forudsætninger for afholdelse af arrangement mv. Bestyrelsen vil søge at udarbejde en sådan 
håndbog. 
 

f) PL: Kunne det være muligt, at få klubtrøjer til brug for afholdelse eller deltagelse i 
arrangementer. Bestyrelsen tager dette punkt snarest. 
 
 
 

 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 

	
Referent:	Mark	Schiller	
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