
General forsamling Randers BMX 21/2-2018 kl 19-20:30. 
 
1. Velkomst 
 Martin byder velkommen.  
 
2. Valg af dirigent & referent  

Martin har tilbudt at være dirigent, Mai har meldt sig som mulig referent 
 Dette er godkendt af fremmødte 
 
3. Registrering af fremmødte og stemmeberettigede 

8 deltagere (se deltagere og stemmer nedenfor) 
 
4. Formandens beretning om 2017 og forventninger til 2018, herunder information 
om status på den nye BMX bane 
 Beretningen er godkendt og vedhæftet.  
 
5. Godkendelse af årsregnskab 2017 og budget 2018  
 Regnskabet for 2017 er godkendt. Budget for 2018 er godkendt.  
 
6. Indkomne forslag  

Punktet udgår, da der ikke er kommet forslag. 
 
6A: Bestyrelsen ønsker at fastsætte kontingent for 2018 til 600 kr. og for 
støttemedlemsskab forsat 250 kr.  
 Vedtaget med 13 stemmer ud af 13 
 Der bliver opkrævet kontingent snarest.  
  
7. Valg til bestyrelsen 
Økonomiformand er på genvalg (Karina Boel ønsker at genopstille) 

Enstemmigt vedtaget 
Suppleant er på genvalg (Rasmus Tolstrup ønsker at genopstille) 

Enstemmigt vedtaget 
  
 
8. Valg af revisor og revisor suppleant (Martin har tilbudt at stille op til revisor, vi har 
en ekstern suppleant Jytte Petersen) 
 Martin enstemmigt vedtaget  
 Jytte Petersen (ekstern) enstemmigt vedtaget  
 
9. Der stemmes om ændringen af vedtægt: §6 Kontingent: 
Stk. 1. Kontingentet opkræves en gang årligt, 1. februar.  
Generalforsamlingen fastsætter klubbens kontingent.  
(Dette var oprindeligt 1. april, men grundet tidlig sæson start, ønsker vi fremadrettet, 
at dette ændres til 1. februar.) 
 Enstemmigt vedtaget 
 
10.Der stemmes om ændring af vedtægt: §7 Generalforsamling: 
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 



Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned, og indkaldes med 
mindst tre ugers varsel. 
(Dette var oprindeligt februar måned, men grundet opkrævning af kontingent 1. 
februar, skal generalforsamlingen være afholdt inden) 
 Enstemmigt vedtaget 
  
 
11. Underskrive de 2 vedtægtsændringer, såfremt de godkendes. 

De er underskrevet og godkendt af både general forsamling og Randers 
kommune.  

 
12. Eventuelt og forslag 
 Er der nogen der har en lukket trailer, som vi kan låne i 2018? 
 Mikael har vist billeder af banen.  

Der skal internet over til banen. Kunne man evt. sætte video overvågning op, 
som kunne bruges til livestream fremadrettet? 

 

Deltager Stemmeberettiget 
Karina Boel 4 medlemsskaber 

Har fået overdraget stemmeret fra Michael, og 
Nils og stemmer derudover for William Boel. 

Mikael Kejlstrup 3 medlemsskaber 
Stemmer for Malene og Jeppe Kejlstrup  

Rasmus Tolstrup 3 medlemsskaber 
Stemmer for Vitus og Felix Tolstrup 

Mai Tolstrup 0 stemmer 
Martin Lopdrup 1 stemme 

Stemmer for Rasmus Lopdrup 
Søren Skamriis 1 stemme 

Stemmer for Ebbe Skamriis 
Søren Østergaard 1 stemme 

Stemmer for Ida Østergaard 
Bent Grøn Madsen 0 stemmer 

 
 
 
 
 



Formandens beretning 2017 Randers BMX 
 
I foråret 2017 gik Rasmus, Michael og Mikael tit sammen på banen i Romalt. Her 
talte de lidt om muligheden for at få gjort noget mere ved banen, så derfor tog vi 
kontakt til Randers kommune for at få hjælp. I snakken med Birgitte fra kultur og 
fritid hos Randers kommune kom snakken ind på, at Randers kommune havde 
planer om at lave en idræts strategi med hjælp fra DGI. Hvis man kunne tænke sig at 
være en del af strategien for de næste 5 år, så skulle man være en officiel klub.  
Mændene havde flere gange snakket om at skabe en klub, men med denne 
information, så fik de det sidste skub der skulle til. Den 31. maj 2017 blev der 
afholdt stiftende generalforsamling og Randers BMX var nu officielt i gang.  
Bestyrelse består af mig som formand, Karina Boel som økonomiansvarlig og Mikael 
Kejlstrup som bestyrelsesmedlem. Rasmus og Michael Boel er suppleanter, men de 
har deltaget ved alle møder, da vi har haft mange ting der skulle besluttes. Vi har i 
2017 haft ekstern revisor. Dette ønsker vi dog at ændre i 2018.   
 
Det er ikke nemt at starte en klub op. Vi havde rigtig mange ønsker, men det var 
ikke altid lige nemt og det var ofte 1 skridt frem og 2 tilbage.  
Vi fik lavet mange ansøgninger til fonde og sponsorer, men gang på gang blev det et 
nej.  
Men lige pludselig, så var det som om vores held vendte.  
Vi fik tilsagn til Randers kommune om at vi kunne få 120.000 kr. til optimeringen af 
banen i Romalt. Vi fik tildelt 25.000 kr. af Spar Nord fonden til cykler og det samme 
af Nordea til en ny gate til Romalt.  
 
Men vi drømte om lidt mere, så vi tog kontakt til Randers kommunes daværende 
borgmester Claus Omann, for at fortælle en god historie om en flok talentfulde BMX 
børn fra Randers. Vi gik til mødet med en forventning om, at vi kunne få tildelt en 
sum penge til at optimere Romalt banen. Men den tidligere borgmester, chefen for 
kultur og fritid Randers kommune Claus samt elitechef Morten havde andre planer.  
Så da vi havde fremlagt vores ønsker og ambitioner for Romalt, så fik vi spørgsmålet, 
om ikke bare det var mere optimalt at bygge en helt ny bane på en placering, som 
ikke havde lige så mange forbehold som Romalt havde. Og det kunne vi jo ikke sige 
nej til.  
 
Så hvis vi syntes at der havde meget arbejde i at starte en klub op de første 4 
måneder, så var det kun opvarmning til, hvad der ventede.  



Vi har siden da været i tæt dialog med såvel kommune som BMX kyndige. Der har 
været mange ting, som skulle tages stilling til og forhold som skulle diskuteres og 
godkendes.  
Mikael har arbejdet hårdt på at designe bane. Og vi andre har forsøgt at få skaffet 
penge til klubben, således at vi kunne bygge den bedst mulige bane.  
 
For endnu en gang havde vi ambitioner – vi skal da ikke bare bygge en BMX bane. Vi 
skal bygge en BMX bane med 8 meter gate og prosektion.  
 
Hen over vinteren har vi så afventet diverse udvalgs godkendelser, men 28 januar 
stod det klart. Randers kommune godkendte en bevilling på 1.6 mill til en ny bane 
med prosektion.  
 
Men hvad venter så nu?  
Randers kommune har lavet en aftale med den lokale anlægsgartner omkring at 
køre jord til grunden fra et byggeprojekt i Randers. Derfor kommer jorden i det 
tempo, som byggeriet på den anden grund skrider frem. Derfor ved vi ikke, hvornår 
der er klar til, at Morgens fra Hadsund kan gå i gang med at forme banen.  
Vi har sendt byggeansøgning afsted og afventer godkendelse på den, så indtil den er 
godkendt, så kan vi ikke bygge højere end 3 meter. Men hvis den går igennem, så får 
vi lov til at bygge op i 10 meters højde. 
Dernæst skal vi have skaffet penge til at få lavet 8 meter gaten. Altså belægning, 
gate og så videre. Selve bakken bliver bygget op, så den er forberedt, så selv hvis vi 
ikke får samlet nok penge ind lige nu til at færdiggøre 8 meter gaten, så bliver der 
lavet klar til 8 meteren. 
Noget af det vi ser som mulighed er, at vi selv kan hjælpe med at ligge sten i sving 
eller på gaten, så vi på den måde kan være med til at hjælpe projektet i mål, så her 
håber vi selvfølgelig, at vi kan få hjælp fra medlemmer og forældre og på den måde 
skabe et fælles engagement omkring banen.  
 
Men hvad siger tidshorisonten så? 
Ja det kan vi endnu ikke sige, men når først der er tilført alt den jord, der skal 
bruges, så forventer vi, at banen bliver færdiggjort på cirka 3 måneder. 
Da tidshorisonten er usikkert, så har vi besluttet, at vi sætter en 8 personers gate i 
banen i Romalt og der trænes mandag og onsdag. Når banen så står klar, så flytter vi 
gaten til Langvang.  
 
Omkring banelayout og faciliteter, så vil vi lige vise jer lidt billeder bagefter, hvor vi 
også kan tage spørgsmål, som i måtte have.  



 
Omkring medlemsstatus, så startede vi med Boel, Tolstrup og Kejlstrup familierne, 
men fik hurtigt opbakning fra flere familier, hvor børnene allerede kørte BMX.  
Men der begyndte heldigvis at ske noget, da vi fik lånecykler, så her fik vi et par nye 
medlemmer i gang med BMX og når vi kigger på 2018, så har vi en del efterspørgsler 
på at komme ud og prøve, så vi er fortrøstningsfulde.  
Endvidere så kan vi i næste uge officielt præsentere Simone Tetsche som en del af 
Randers BMX, hvilket vi glæder os meget over.  
Mikael vil være ansvarlig for træningen i 2018, men vi vil også få hjælp fra blandt 
andet den tidligere Danmarks og Europamester Dan Jensen en gang om måneden. 
Afhængig af efterspørgsel og tilgang fra nye medlemmer, så kigger vi på at få flere 
trænere ind, men med en filosofi om, at de store hjælper med at træne de små.  
 
Omkring træningssituationen for 2018, så har vi besluttet at der er træning fra 17 til 
19 mandag og onsdag. Der er fri træning den første halve time også er der træner på 
fra kl 17:30.  
Mandag vil vi tage mod nye kørere, så her vil vi skulle tage os lidt af dem, men der er 
træning for alle kørere i klubben. Onsdag vil vi derimod ikke tage imod nye kørere, 
så her er det kun medlemmer, der kan komme, så vi kan lave fokuseret træning.  
Igen afhængig af antal medlemmer, så kigger vi løbende på træningssituationen. 
Hanne Feldt, Michael Boel og jeg vil være holdledere i 2018 og vi har allerede indløst 
licens, så vi er klar, for inden længe har vi jo første løb i Danmark. Drengene har jo 
allerede kørt lidt i Spanien. 
Vi i bestyrelsen er spændte på, hvad året bringer. Vi er på den ene side fulde af 
optimisme men på den anden side, tør vi næsten ikke tro på, at vores drømme og 
ambitioner for klubben er ved at gå i opfyldelse.  
 


