
Generalforsamling 2014 
 

32 medlemmer var mødt, herudover var følgende til stede som ikke var 

medlem, 1 dirigent, samt 1 ansat. 

Formanden Thorkild B. Jensen bød velkommen og foreslog samtidig valg af 

Mogens Rotvit til dirigent. 

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent. 

Følgende blev valgt 

Dirigent: Mogens Rotvit 

Stemmetællere: Jon Erik Mogensen og Jens Anker Pedersen 

Referent: Thorkild Dahl Pedersen 

 

2. Bestyrelsens beretning for året 2014 

Formanden Thorkild B. Jensen aflagde beretning for året 2014 , i 

henhold tol særskilt bilag. 

Følgende afdøde medlemmer bliv mindet 

Finn Mahler 

Nyt medlem Liane Kjær blev budt velkommen i Selskabet. 

 

Bemærkninger til beretningen: 

Alternative indtægter for at redde sporten, udsende positive signaler 

Om sporten af hensyn til sponsorer, udbrede interesse for sporten i 

befolkningen, ændre optagelsesgebyr for at få flere unge mennesker ind  

I selskabet, ved licenskurser at invitere de forskellige foreninger til 

information om deres virke.  

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Kasserer Jan Dahl forelagde og gennemgik overordnet enkelte poster i 

regnskabet. 

Bemærkninger hertil: 

Nr. skilte er på årlig leje, kan ikke købes, resultatkontrakt for2014 

forventes udbetalt i 2015 med kr. 295.000,00 

Regnskabet blev herefter godkendt.    



 

4. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent. 

Forslag om at ændre optagelsesgebyr og kontingent 

Optagelsesgebyr fra kr. 500,00 til kr. 0,00 

Kontingent fra kr. 200,00 til kr. 300,00 

Der blev foretaget afstemning 17 ud af 32 fremmødte medlemmer 

stemte for forslaget. 

Forslaget blev vedtaget med følgende beløb fra 2016 

Optagelsesgebyr kr. 0,00 

Kontingent kr. 300,00     

 

. 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 

Kasserer Jan Dahl forelagde og gennemgik budgettet for 2015. 

Bemærkninger hertil 

Forpagtning ikke være medregnet i budget, ny kontrakt 2 % i afgift.  

Herefter blev budgettet for 2015 godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af bestyrelse for 2 år. 

Efter tur afgår:  

Allan Jensen modtager genvalg 

Carsten Scheibye modtager genvalg 

Begge blev genvalgt. 

 

8. Valg af suppleant for 1 år. 

Efter tur afgår 

Charlotte Pedersen modtager genvalg 

Blev genvalgt. 

9. Valg af revisor for 2 år 

Efter tur afgår 

Thomas Kaas modtager genvalg. 

Blev genvalgt. 



 

 

10. Valg af revisorsuppleant for 1 år. 

Efter tur afgår 

Filip Jensen modtager genvalg 

Blev genvalgt. 

 

11. Forelæggelse af sæsonplan 2015. 

Charlotte Berg gennemgik sæsonplanen overordnet. 

Godkendt. 

 

12. Eventuelt. 

Følgende emner bliv drøftet 

Temadag 7/3 2015,strategi 2011 – 2016, tilskuer +, baneomsætning -, 

sponsor +, præmier ikke opnået -, bygninger renoveret +, areal 

renoveret +. 

Propositioner hver måned, bane længden ændres er opgivet, 

niveauet på banen skal forsøges ændret, programpris ændret til kr. 

25,00, temadag positiv, slå foreningerne sammen, flere mennesker til 

trav uge 30 etape Bornholm, dato for rettelser på ændringer.  

Generalforsamlingen sluttede kl 19.50 

 

Som dirigent   Som referent 

 

______________________ ___________________ 

Mogens Rotvit  Thorkild Dahl Pedersen 

  

  

 

 

 

  

 

 

 



 


