Generalforsamling HM MC.
Torsdag den 24 september 2020 kl. 19:00
Abildsgårdsvej 15, 4000 Roskilde.

Referat for Generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og stemmetællere til Michael Gjalbæk og Jesper Kristiansen.
Da de 2 havde dannet sig et overblik over forsamlingen var der 21 fremmødte stemmeberettet
+ Kasserer Charlotte på WEB Cam.

2. Formandens beretning: v/ Michael Nielsen
Michael startede med at med at beklage at det først var nu vi kunne afholde vores
generalforsamling for 2019, der var sket så meget siden så det virkede lidt uvirkeligt at skulle
snakke om året 2019. MX-året var bygge top om de 5 stævner som klubben havde sagt ja til,
det var lige fra DM Classic cross; DM B med Junior; DM Quad; SM samt et Race for Fun. Det
havde været nogle fine stævner men i nogle af klasserne var der ikke så mange deltager så det
økonomiske overskud var ikke så stort som forventet, en af grundene var at ved DM B stævnet
flyttede DMU lige pludselig B 85cc klassen til NMK, dette medførte at godt 60 køre ikke kom til
HM. Der har været en masse aktivetter over året med Emil træninger som klubbens
medlemmer benyttet godt. Vi var jo så heldige at få støtte fra Roskilde kommune til vores
ønske om et toilet & Bade bygning, dette projekt skal laves færdig inde årets udgang.

3. Fremlæggelse af regnskab: v/ Charlotte Christoffersen
Dette blev gjort over Web-cam hjemme fra Charlottes hjem.
Der havde været en del omposteringer forskellige steder i regnskabet samt en del udgifter til
renovering på området samt bygningen af det nye Toilet & badehus. Nogle af de udgifter er
først blevet betalt i 2020 regnskabet så derfor er det årlige regnskab lavere end ventet.
På udgift siden har vi fået en stor Elregning fra Ørsted efter vi har fået sat ny digital måler op,
det viste sig at den gamle måler ikke virkede korrekt i den tid der er gået. Det vil så gøre at der
i tiden frem vil komme større regninger fra Ørsted, det vil blive udlignet af et større lokale
tilskud fra kommunen i tiden frem.

4. Indkomne forslag



Bestyrelsen: Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer til "max" 5
Bestyrelsen: Ændring af at årsrapporten ikke skal være revisorpåtegnet fremover.
HM bestyrelsen kunne berette om dette forslag, det blev vedtaget da dette vil gøre bestyrelsen
mere harmonisk at køre i fremtiden. På regnskabs siden vil det fjerne en udgift om året når det
årlige regnskab skal godkendes, i de nye regnskabsregler behøves der ikke en
Revisorpåtegnelse på årsregnskabet.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Michael Kristiansen

Blev genvalgt.

Martin Holm Jensen udtrådte af bestyrelsen.
Kenneth Balthervin kom ind på denne post.
6. Valg af 1 suppleanter.
Tommy Brade blev valgt til denne post.
7. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleanter.
Lene Børgesen
Marlene Brix

Blev genvalgt.
Blev genvalgt.

8. evt. Der kom lidt emner frem som vi havde en god snak om.




Der var et ønske om man ikke kunne lave 30 min træninger for de store klasser. Hvis man evt.
kunne lave en aften om måneden med fokus på dette.
Man skulle finde 1 trænings dag om måneden hvor Quad og sidevogn har banen for dem selv,
de fylder meget på alm trænings aftner hvor de nogle gange kommer ind i en klasse hvor de
øvrige køre hurtige.
I uge 42 skulle man lave 2-3 trænings dage fra kl. 14 – 19 grundet at folk i denne Corona krise
ikke kan komme til udlandet for at træne.

Med venlig hilsen
HM Bestyrelsen

