Ref. Generalforsamling I NMKA d 22. juni 2021

1.

Valg af referent.
Jette blev Valgt.

2.

Valg af dirigent.
Ingen meldte sig så Gert tog den selv.

3.

Formandens beretning (til godkendelse)
Der var 104 Medlemmer sidste år.
Vi kom først i gang med at træne til pinse, men alligevel er der blevet kørt 10 træninger
samt 3 klubmesterskaber. Der er kørt 1 DM i RC og CK samt Landskampen.
I top 3 havde vi sidste år Daniel E. Andersen med en 2. plads i RC 1600 og
Philip Bech med en 3. plads i 450 CK.
Der har været klager fra naboer over støj, så der blev henstillet til at når der bliver læsset bil/cart a så gør det
stille, (det bliver skrevet i slutinstruktionen fremadrettet)
Så er de nye baderum og toiletter også blevet færdig (meget ros fra de andre klubber)
Der er blevet ordnet og lagt dræn i ryttergård og jævnet lidt ud.
Der er skrevet kontrakt med Michel Nykjær for 5 år frem.
5. Gear (Strong Production) har lukket ned for produktionen
Der har været mange møder hele vinteren med DASU og de andre klubber
Så mangler der en ny klasse repræsentant i FR, da Lau skal over og være Teknisk delegeret

4.

Forlæggelse af det reviderede regnskab 2020 ( til godkendelse)
Regnskabet - GODKENDT.

5.

Kontingentfastsættelse
Uændret.

6.

Indkomne forslag
Ingen

7.

Valg:
Den nye bestyrelse ser sådan ud efter d. 22 juni 2021.
Formand:
Gert Nielsen
Kasserer:
Mette Holscher
Sekretær:
Jette Nielsen
Baneformand:
Mathias Nielsen
Kultur-leder:
Frank Pedersen
Ungdoms-leder:
Naja Møller
Bane-udvalg:
Benjamin Sørensen
Bane-udvalg:
Tom Andreassen
Bane-udvalg:
Lau Dall
Bane-udvalg:
Rasmus Smith
Kultur-udvalg:
Tanja Andersen
Kultur-udvalg:
Jan Pedersen
Kultur-udvalg:
Brian Strunge
PR-leder:
Ingen valgt
Bestyrelsessuppleant:
Dennis Davidsen
Revisor:
Lene Andersen
Revisor suppleant:
Ingen valgt

8.

Eventuelt:
Der søges hjælp til den 2/7 til at gøre bane klar til KM2. Der er en opfordring til at melde sig til at hjælpe, så det
ikke hænger på nogle få personer altid også op til de store løb.
Der opfordres til at tænke over, hvilke kurser man kunne tænke sig fremover.
Hovedafdelingen har fra Trykfonden fået 1 stk. redningskrans og 2 stk. redningstasker, samt der er 7500 kr. til
Førstehjælpskurser i begge afdelinger - så hvem vil med ???
Næstved Kommune har givet 90.000 kr til nye plader til den gl. buehal, så der skal også bruges hænder fra begge
afdelinger til at pille de gamle plader af.
MC afdelingen skal i gang med at lave om på banen ovre ved dem de gamle containere, som skal væk og nye
adgangsveje skal graves på plads.
Der var brok over, at bestyrelsen var begyndt at lave sine egne regler. Så nu arbejdes der efter, hvad der står i
vedtægterne og tillægsreglerne, så ALLE gamle regler, som ikke er på skrift slettes. Corona situationen har været
årsag til at bestyrelses har måtte træffe ændrede beslutninger fx vedr. betalinger og tilmeldinger og i visse
tilfælde afveget fra gældende vedtægter og tillægsregler.
Det blev oplyst, at der ikke er blev svaret pænt på Facebook, det er taget til efterretning og Mette gav en
undskyldning til Lars og beklagede fejlen. Mette forklarede at situationen kan skyldes at højt arbejdspres.
Det må forventes, at der vil komme længere tid på besvarelser på fx Facebook, da ting nogle gange skal drøftes i
bestyrelsen og derefter ikke vil kunne misforstås.
Gert bad om hjælp efter træninger.
Jan (pt. festudvalg) spøger om der ikke er flere der vil med til festen d. 3/7-2021, da der i det hele skal være
mindst 35-40 personer. Man skal meldes til hos Mette.

Ref. Fra Jette

