
Generalforsamling 2018
Rebild TrialSport



1: Valg af dirigent og referent.
Henrik Arvad valgt til ordstyrer 
Thomas Ertmann valgt til referent.
Ordstyreren konstaterede at der er kaldt rettidigt ind til Generalforsamlingen.

2: Bestyrelsens beretning v/formanden
Kjeld Jensen fremlagde sin beretning.
Se nedenfor

3: Kassererens beretning.
Thomas Ertmann fremlagde regnskabet.
Se nedenfor
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4: Kontingent fastsættelse.
Klubbens kasserer anbefalede at fastholde kontingentet på det nuværende niveau
Kontingent fastholdes på nuværende niveau.

5: Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der var ingen indkommende forslag.

Referat 



6: Valg af kasser
Thomas  Ertmann stiller op igen - valgt.

7: Valg til bestyrelsen
Keld Jensen - valgt. 

8: Valg af 1 bestyrelsessuppleanter, 1 Bestyrelsesmedlem 1 revisor og 1 revisorsuppleant..
Michael Andersen - stiller ikke op - Sofie Sørensener valgt som bestyrelses medlem.
Peter Jensen - valgt til Revisor
Peter Jensen - Valgt til suppleant
Der blev ikke valgt revisor suppleant.

9: Eventuelt.
Forslag : Lav evt. sektioner weekenden før - Det er lettere at tage en søndag ud, end det er at tage en aften i ugen.
Sofie:  Tumlinge og Kadet Trial - Kan vi ikke præmierer i Kadet? - Thomas Ertmann tager dette med, og Sofie assisterer med at 
udarbejde en model.

Der skal præmieres i klub Trial. Morten informerede omkring hvad ideen er med klub Trial. Morten sørger for resultater og for at
pengene kommer der rigtige sted hen.

Raceday i april - afholdes den 21. april. Dette betyder at Rebild TrialSport holder åbent hus, hvor vi vil forsøge at rekrutterer nye 
medlemmer. Vi får hjælp fra DMU, og TRS Motorcycles DK har tilkendegivet at de også bistår med dagen.
Der uf over ønsker vi at så mange medlemmer deltager, som det er muligt - og at disse søger for at trække eventuelle kandidater ind.
Vi er ikke færdige med planlægningen, men tager gerne imod indspark og gode ideer.

Referat - forsat 



Formandens beretning
Rebild TrialSport



Vi startede 2017 med DM 1 i Øster Hornum den 2 April
Det var et rigtigt godt løb, hvor vi fik meget ros fra deltagerne. Den mente at det var et godt arrangement. Der var i alt ca. 35 kørere, og selv om 
vi gerne have set flere anser vi det som ok.
Optakten var dog lidt hård, da selve løbet blev planlagt og arrangeret af for få. Dette har været en udfordring igennem 2017, men vi kan se at det 
lysner til 2018 sæsonen. 
Sektionerne blev desværre sat af for få, hvilket giver en lang dag med opsætning. Det er specielt problematisk når det samtidigt er kørere til 
løbet den efterfølgende dag.
Til 2018 sæsonen vil vi forsøge at involverer flere personer til at lave sektioner, samt at forsøge at sætte sektionerne i ugen op til løbet – evt. i 
weekenden inden, og så rette til dagen inden løbet.

Kort tid efter afholdte Rebild TrialSport Thy Classic. Det er et super hyggeligt lille løb for C og Classic. Det er med selvbedømmelse, og der er 
fokus på hyggeligt samvær. Personligt mener jeg det er et løb der skal opleves, og jeg skal selv helt sikkert med i år.

Den 30. september afholdte vi Roulund Trial. Igen var vi heldige, og måtte låne områderne øst og nord for vores træningsområde. Der var lavet 
en del nyt til arbejdsdagene op til løbet, og vi kunne derfor byde på nye sektioner i selve området. Køreretningen var vendt, og vi fik rigtige godt 
feedback på løbet fra deltagerne.
Igen var det desværre for få til at lave selve løbet (i dagene op til). Vi regner med at det er ændret til 2018, for normalt plejer vi at have en del 
hjælpere til at bygge sektioner. Den 31. september blev der afholdt Tumlinge Trial i området, og for de der var blevet til hygge lørdag aften, var 
der træning i sektionerne fra gårsdagens DM afdeling.

Den 25. november havde vi traditionen tro julefrokost for klubbens kører, og alle hjælperne igennem året 
Det blev som altid til god mad, gode historier, og godt sammenværd. Faktisk så godt, at de sidste slukkede og lukkede festen omkring kl. 06:30 
næste morgen

Formandens beretning



Det er også blevet til arbejdsdage i 2017 – faktisk 3 stk. af slagsen. Den første blev brugt på at få ryddet et området til betonsektionen. Da vi 
ikke var så mange var det begrænset hvor meget mere vi nåede.
Den anden fik vi lavet en del, hvor der blevet ryddet i området, lavet nye stammer/kanter i bord området, og der blev naturligvis lavet beton 
sektioner.
Den sidste arbejdsdag var også produktiv, men desværre blev halvdelen af dagen brugt på at hive en Volvo traktor op af en ørreddam – men det 
kan vi fortælle mere om efter generalforsamlingen.

I 2018 kommer der til at være endnu mere fokus på at få lavet et godt område i Roulund, igennem en del arbejdsdag. Den første er allerede 
afholdt, og selv om der var en del frafald i forbindelse med sygdom, lykkedes det at få lavet en del.

Der ud over har vi 2 DM-afdelinger – den første i Øster Hornum og den sidste i Roulund. Der ud over har vi Thy Classic og et par Tumlinge og 
Kadet Trial, hvor datoerne ikke er fastsat endnu. Til dette skal vi bruge hjælpere, så se allerede nu om du kan hjælpe til med at finde et par 
”hænder”. Igen i 2018 vil Roulund være med hygge og samvær for dem der har lyst lørdag aften – efter løbet – med mulighed for overnatning i 
området.

Som noget nyt er vi med i det koncept som Morten Andersen har sat på benene. Det består af et antal løb i det jyske, som er med 
selvbedømmelse. De er lavet for at kunne introducerer nye kørere til løb, samtidigt med at eksisterende kørere kan prøve sig selv af i en anden 
(strammere) klasse end de normalt kører i.

Ellers vil jeg sige tak for 2017
Og godt ræs i 2018

Kjeld Jensen
Formand – Rebild Trialsport

Formandens beretning - fortsat



Regnskab 2017
Rebild TrialSport



Ind i året 2017

Bankkonto 2016 32.993 DKK

Kassebeholdning kontant 2016 1. 766 DKK

Regnskabet 2016 total 34.759 DKK

Årets Resultat - 5.747,96 DKK



Regnskab 2017

Kontingent 2017 1.935 DKK

Løbs indtægter 2017 19.025 DKK

Ekstra ordinære indtægter 2017 0 DKK

Udgifter 2017 - 17.442 DKK

Kassen 2017 (indtægt/udgift) - 426 DKK

Renter 19.85 DKK

Afrunding 0,46 DKK

Årets Resultat 2017 3.111,94 DKK



Løb 2017
Øster Hornum

Løbs tilmelding DMU 9.025 DKK

Indtægt på dagen 842 DKK

Medaljer 1.703,75 DKK

Udgifter til mad mm - 1.363,16 DKK

Udgifter til Lodsejer - 800 DKK

Udgifter DMU - 600 DKK

5.400,09 DKK

Thy Classic

Løbs tilmelding DMU 1.400 DKK

Indtægt på dagen 525 DKK

Medaljer

Udgifter til mad mm - 525 DKK

Udgifter til Lodsejer

Udgifter DMU - 600 DKK

800 DKK

Roulund Trial

Løbs tilmelding DMU 8.600 DKK

Indtægt på dagen 693 DKK

Medaljer - 1.836,25 DKK

Udgifter til mad mm - 1.370 DKK

Udgifter til Lodsejer - 839 DKK

Udgifter DMU - 600 DKK

4.647,75 DKK

Indtægter på løb 2017 – 10.847,84 DKK



Ind i året 2018.

Bankkonto 2017 36.530,94 DKK

Kassebeholdning kontant 2017 1.340,00 DKK

Regnskabet 2017 total 37.870,94 DKK

Årets Resultat 3.111,94 DKK



Rebild TrialSport


