
 

    Avedøre Digital Race  
21-02-2023 

 

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

afholdt i Avedøre SCX klublokaler tirsdag 21-02-2023 kl 18.00. 

Deltagere: Uno, David, Peter, Rene, Henrik, Sonni, Ivan, Jacob & Carsten. Afbud fra Thomas. 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden beretning og godkendelse heraf 

3. Regnskabsfremlæggelse af kassereren samt generalforsamlingens godkendelse heraf. 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af: 

a. Næstformand  

b. Kasserer 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Eventuelt 
 

Ad 1: Peter blev valgt til dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt og gav  derpå ordet til formand Carsten. (50% af medlemmerne skal være til stede) 

 
Ad 2: Formanden afgav mundtligt beretning, om hvad der var foregået i det forløbne år. 

- Det har været et år præget af COVID restriktioner i starten af sæsonen og efterfølgende 

ombygninger i klublokalerne. 

- Så banen er uændret, men bedre loddet sammen 

- Kæmpe tak til de løbsansvarlige David & Uno for den foregående sæson 

- Tak til Rene og Jacob for sætte en ny løbskalender sammen med lidt nye regler. Jeg glæder mig 

til komme i gang. Porsche-Cuppen for 14 dage siden var sjov.  

- ADR klubben bliver 10 år den 19. november 2023. Der foreslås et åbent hus arrangement.  

- Sonni arbejder med Sorø vedr evt klubmesterskab 

- Per fra Scalectric shoppen arrangerer løb på Egedal skole (mandage+torsdage). Endurance løb i 

weekender.   

- Beretningen blev godkendt. 

 
Ad 3: Thomas fremlagde regnskabet for 2022 der viste et overskud på DKK 3.369,59 og et 

foreløbigt budget for 2023, der viser et forventet overskud på ca. DKK 8.300,-. 

Dermed er der midler til reparationer, nyindkøb samt sociale arrangementer i 2023. 

 Thomas har oprettet en MobilePay Box til foreningens indbetalinger, af praktiske årsager. 

Prisen for denne service blev godkendt af generalforsamlingen. 

 HUSK at betale kontingent inden 1/3-2023 

 Regnskabet blev godkendt. 

 
 
 
 



Ad 4: Indkomne forslag. 
Åbent hus arrangement 19-11-2023 i anledning af 10 års fødselsdag med efterfølgende spisning 
på en restaurant. Åbent for familie, venner og eksterne klubber.  
Udvalg: Sonni har nogle kontakter + Peter & Carsten. 
 

Et løbs arrangement på Egedal skole på en hverdag (mandag eller torsdag). Frivilligt arrangement – 

skriv på Facebook hvis du tager derop. 

 

Køkkenet bliver ombygget af boligselskabet ifm med fjernvarme. Evt kan der etableres spisepladser 

i køkkenet. Klubben afventer ombygning.  

 

Ad 5: Valg af (efter den nye bestyrelseskonstellation): 

a. Næstformand – for 2 år 

• Sonni genvælges 

b. Kasserer – for 2 år 

• Thomas genvælges (dog fraværende) 

 
Ad 6: Kontingent fastholdes til halvårlige betalinger a DKK 400,- pr halvår med betaling 1/3 og 1/9. 

 
Ad 7:  Eventuelt: 
  Uno foreslår et spisebord i stedet for sofagruppen, hvilket afsted kom diskussion om brugen af  
  lokalerne: 
o Det besluttes at der etableres to arbejdspladser langs væggen mod banelokalet. 
o Det besluttes også, at sofagruppen ”fredes” indtil der opstår behov for yderligere 

værkstedspladser.  
o Rene indkøber nye affaldsspande – og der ryddes op i lokalet.   

 
 

   Ansvarsområder:   
  Det er vigtigt, at når man tilmelder sig et ansvarsområde at man så også løfter de opgaver.  
  Ellers lægger man arbejdet over på en anden person. 
 
 Rengøring: 

Rengøringsansvarlige må gerne give konkrete datoer til de respektive medlemmer.  
Alle skal have en rengøringstjans.  Husk at skrive dig på listen – og få rengøringen gjort. 
Pt. har det været en udfordring pga. byggerodet. 
 

 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 19.15. 

 

 

Carsten Damslund Jensen, referent 


