
Referat fra ekstra ordinær generalforsamling d. 8. marts 2013 Hinnerup Kro
Dagsorden for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

2. Konstituering af kasserer.

3. Regnskabet for det forløbne år og budget for det kommende.

4. Valg af formand (afg.Bent Andersen).

5. Valg af bestyrelsesmedlem (afg. Jan Eriksen).

6. Godkendelse af moto-cross repræsentant (afg.Benny Haslev).

7. Valg af suppleant (afg.Kitti Hørup).

8. Valg af kritiske revisorer (på valg Poul Nyrup og Niels Kirkegaard)

9. Eventuelt.

Bent Andersen bød velkommen og takkede for det store fremmøde her i anden omgang.

1. Valg af dirigent.

Krause blev valgt

2. Konstituering af kasserer.

Da Knud på den ordinære generalforsamling havde trukket sig som kasserer havde bestyrelsen 
konstitueret Kitti som kasserer.

3. Regnskabet for det forløbne år og budget for det kommende.

Kitti præsenterende kort sig selv og sin baggrund som bogholder. Der blev givet en kort 
gennemgang af kassererens påtegninger til regnskabet. Det havde været nødvendigt at tage nogle 
forbehold.

Der er blevet skiftet til et nyt regnskabssystem og det ser anderledes ud end det vi har vant til.

Derefter gav Kitti en gennemgang af selve regnskabet. 

Der blev stillet lidt spørgsmål. Både til forståelse af opsætningen og til tallene.

Der blev givet stor ros til Kitti for overskueligheden og detaljegraden i regnskabet. Nu er alt synligt 
og man kan se hvor pengene bliver brugt og kommer ind.

Tallene i sig selv er ikke for gode. Vi tjener for lidt penge i forhold til vores forbrug. De næste par år 
skal der være stort focus på vores økonomi.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

 

Herefter blev der fremlagt et budget for 2013. Budgettet afspejler tydeligt at der er steder hvor der 
skal spares.



Der blev spurgt til det forventede overskud på Classic-TT. Hvorfor det ikke var til mere.

Svar: Classic bliver afholdt i samarbejde med DTC og derfor er der tale om en deling.

Der blev spurgt til posten med møder. Den syntes stor.

Svar. Posten dækker alle møder, også DMU repræsentantskab og lignende.

Budgettet blev godkendt.

 

4. Valg af formand (afg. Bent Andersen)

Bestyrelsen forslog Poul Nyrup

Poul blev valgt uden modkandidater.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlem (afg. Jan Eriksen)

Bestyrelsen forslog Bo Thygensen.

Bo gav en kort præsentation af sig selv. Bo er forholdsvis ny i sporten. Starter ud på sin 5. sæson 
og har hjertet liggende midt i Classic Road Racing.

Bo blev valgt uden modkandidater.

 

6. Godkendelse af motocross repræsentant (afg. Benny Haslev)

Benny blev godkendt som motocross repræsentant i bestyrelsen

7. Valg af suppleant (afg. Kitti Hørup)

Da Kitti jo er overgået til at være kasserer blev Lars Mejlby Sørensen foreslået af bestyrelsen.

Lars blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af kritiske revisorer (på valg Poul Nyrup og Niels Kirkegaard)

Sune Utoft og Niels Kirkegaard blev valgt.

Inden ordet blev givet frit under eventuelt havde Jan Eriksen en lille opgave.

Som afgående formand fik Bent Andersen et par pæne ord med på vejen.

Bent fik overrakt et lille værktøjssæt, dog i chokolade så han ikke kan ødelægge noget.

Bent fik også en flaske Whiskey. Whiskey skulle eftersignede (og erfaring) have en vis forsonende 
virkning hvis man kommer i pressede situationer.

Sidst men ikke mindst blev Bent gjort til æresmedlem af AMK.  



Bent takkede mange gange og sagde tak for de mange (18) år som han havde haft som formand. 
Det havde været en spændende og hård tid. Mange flyvske ideer, hvor nogle også blev til 
virkelighed. Bl.a. Super Cross på Vilhelmsborg, MC udstilling og traileren. Bent nævnte også, at 
afslutningen på formandstiden måske ikke var helt som ønskeligt. En tydeligt rørt Bent Andersen 
modtog et stort bifald.

 

9. Eventuelt.

Jan Eriksen fortalte kort om lidt ændringer i RR-udvalget. Jan indtræder som formand for udvalget. 
Kaj forsætter i udvalget og med sit arbejde der.

Benny fortalte, at æren for crossudvalget ikke ligger hos ham, men hos de medlemmer som sidder 
i udvalget. Benny fungerer som formand og dermed bindeled til bestyrelsen.

Poul sagde tak for valget. Focus vil blive lagt på økonomien. Og i samarbejde med Knud, 
medlemsdatabase og hjemmeside.

RR og MX udvalg skal i vid udstrækning være selvkørende.

Bent blev rost for sin hensynstagen til gamle medlemmer. De skal bestemt ikke blive glemt.

Der blev spurgt til information fra klubben til medlemmer som ikke har PC og internet.

Poul har noteret det. Måske en slags nyhedsbrev kan komme på tale.

Per Guldberg nævnte en skattesag som SKAT har tabt med et brag. Det kan betyde ændrede og 
ikke mindst mere forståelige regler for gulplade biler under 4 tons.

Krause takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

AMK længe leve HURRA HURRA HURRA TØF

Referent: Poul Nyrup


