
 

Referat af generalforsamling 

Afholdt den 14. juni 2021 på adressen Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde 

 

Dagsorden var følgende:  

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

 

Martin Holm blev valgt som dirigent. 

 

Steen og Michael Gjaldbæk blev valgt som stemmetællere.  

 

2. Formandens beretning ved Michael 

 

Michael fortalte om det år der var gået med corona 2020. 

Der er sket rigtig meget på banen selvom der kom corona til landet som lukket det hele ned.  

Der blevet gået i tænke box fra BS side, om en løsning pt men ikke muligt så vi måtte desværre 

lukke banen ned for en stund. 

Vi satte i gang med nogle arbejdsdage i stedet med små grupper. 

Det blev til nyt tællerhus på den store bane og micro fik det gamle hus. 

Der blev sat rækværk op flere steder på banen og malet rigtig meget.  

Der er også gravet strøm ned i ryttergården. 

Så kom der en nyhed fra DIF om at vi måtte lukke stille og roligt op, så vi kunne køre lidt igen. 

Det blev først og fremmest vores medlemmer som skulle ud at køre  

Der blev lavet online tilmelding via mail. 

Der blev holdt et enkelt løb på hedeland som var kids cup1, B dm blev aflyst dagen før det skulle 

køres øv øv 

A Dm blev heller ikke til noget . Klubfesten ligeså 

Ja så gik det år men jeg er  rigtig glad at der alligevel sket noget i på vores bane.    

3. Fremlæggelse af regnskab ved Charlotte 

 

Charlotte oplyste, at årets resultat for 2020 blev et mindre underskud på 11.000 kr. Bestyrelsen er 

tilfredse med dette resultat set i lyset af COVID19´s indvirkning på foreningen, herunder aflyste løb 

og manglende træningsindtægter. Det oplystes at der var søgt mange puljer og at det var lykkedes 

at opnå inddækning med ca. 64.000 kr.  



 

Herefter gennemgik Charlotte de afvigelser, der var i regnskabet fra 2019 til 2020.  

Det oplyste at vi har modtaget ibrugtagningstilladelse fra Roskilde kommune vedr. badehuset. 

Endvidere oplystes det, at man i bestyrelsen er i gang med at trimme forsikringerne, så vi nu får 

samlet alle forsikringer i et selskab. 

 

4. Indkomne forslag 

Medlemmet Søren Knudsen stiller forslag om, at vedtægterne ændres, hvorefter der fremover 

stemmes om direkte valg af formand. Ved formandens afgang konstituerer bestyrelsen sig selv ved 

førstkommende generalforsamling. 

 

Forslag om at det skal være afgørende ved det efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen 

konstituerer sig selv, hvor mange stemmer det enkelte medlem har fået. (vi skal lige tale om denne 

formulering, evt. på mandag) 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Michael Nielsen, modtager genvalg 

Nyt bestyrelsesmedlem  

Charlotte Kristoffersen, modtager genvalg for 1 år mere 

Mogens Nielsen opstiller 

Signe Petersen opstiller 

 

Alle 4 opstillede medlemmer fortalte kort om deres visioner for arbejdet i bestyrelsen/for klubben. 

 

Der blev uddelt 48 stemmesedler til stemmeberettigede medlemmer. Herudover forelå 10 

fuldmagter.  

 

Der var ingen blanket stemmesedler. 

Charlotte Kristoffersen fik 45 stemmer 

Michael Nielsen fik 48 stemmer 

Mogens Nielsen fik 9 stemmer 

Signe Petersen fik 47 stemmer. 

 

6. Valg af 1-2 suppleanter 

 

Christoffer Kronholm har tilbudt sig, og blev valgt. 

 

7. Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleant 

Lene Børgesen modtager genvalg 

Malene Brix modtager genvalg. 

 

Begge blev genvalgt. 

 

8. Evt. 

 

Der var ønske om afholdelse af en klubfest. 



 

 

Der blev fremsat ønske om en opgradering af micobanen – der var nogle unge medlemmer som 

tilbød deres hjælp hermed. 

 

Der blev ytret ønske om at etablere en gruppe kørere, som kan sparre med banefolkene og 

bestyrelsen om banens vedligeholdelse. 

 

Et medlem mener at man skal forsøge at prioritere ansøgning af midler til indkøb af en dozer, for at 

kunne vedligeholde banen optimalt. 

 

Bestyrelsesmedlemmet Michael Kristiansen anerkendte Endurofolkene for deres engagement og 

roste dem for at de har formået at få flere medlemmer til klubben. 


