Generalforsamling Enduroklub Danmark 2014
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Valg af dirigent.
Formandens beretning om den afsluttede sæson.
Indkomne forslag. (Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt
til stiles bestyrelsen mindst 7 dage forud.).
Planer for den kommende sæson.
Webmasters input
Regnskabet ( kasserer)
Holbæk status:
Valg af repræsentantskab. På valg i år er:
Søren Nissen
Formand
Går af som formand
Anita Silkjær
Kasserer
På valg
Curt Andersen
Næstformand
Ikke på valg
(El-enduro)
Lars Christoffersen
Menigt medlem
På valg –ikke genvælges
Jens Ulrik Nielsen
Menigt medlem
Ikke på valg
Martin Kjær Ottosen
Menigt medlem
På valg – Ikke genvælges
Ledig 1?
Ledig 2?
Ledig 3?

Gerne vælges:
Martin R. Nielsen (Formand)
Michael Pilsgaard (Formand)
Andre??? Gaffa?

Formandens beretning:

Status efter det 4. år som klub:
• Medlemmer ultimo 2014 = 86 medlemmer (101 i 2013)
• Altså en TILBAGEGANG af nye medlemmer, for 1. gang
• Samlet enduro licenser i DMU 2014 = 143 (ultimo september)
(2013 = 173 stk.) enduro licenser.

• WEB: Er stadig måden vi kommunikerer på ud af
til, som tidligere.
• ”Dr. Enduro” har været ”out of order”!
• Som 2013: Vores galleri udbygges stadigt. Nye
fotografer velkomne. Ikke sket noget nyt
• Som 2013: Kalender kører.
• Som 2012+2013: Hjemmesiden er stadig i sit
oprindelige design. Nogle har ytret at den er
”ikke er så moderne”. Det er måske korrekt.
Desværre er det sådan, at lave en helt ny
hjemmeside, ikke helt så enkelt. Jeg er dog sikker
på, at hvis ”nogen” har tiden og evnerne, så er
vores webmaster åben for at høre nærmere.

Vores kasserer:
• Anita, har igen igen igen igen i år haft meget at lave. 4.
gang: Vi mangler stadig at se den fine KTM blive brugt
noget mere.
• Igen: Vi vil se KTM freeride i action til løb!!

Klubben år 2014 (vs. 2013) kort fortalt:

2014

2013

Antal medlemmer:

86

101

Licenser DMU:

143

173

Træning almindelig:

8 (+2 x aflyst)

24

Klubture-løb

Stangabro (S)

Stangabro (S)+Ranneslet (S)

Klubture-træning:

4 dage Italien

4 dage Italien + 1 dag
Ravinge

Special træning

Løb:

2 x Cross træning Amager
med Kongshøj + xx
1 x begynder træning
Extrem Hillerød (DM)
Hallandia (DM)
3 x El- DM

Sorø enduro (DM)
2 dage klubmesterskaber
Hallandia (DM

Arbejdsdage – 3 stk:
• 1 stk. Hillerød (for nogle flere dage) (Extrem DM)
• 1 stk. Faxe
• 1 stk. Jægerspris (for nogle flere dage)
• HUSK - Arbejdsdage er frivillige (så længe der kommer nogen af sig selv. Det kniber lidt!)
Det kan ikke understreges nok - STOR TAK TIL ALLE DEM DER HAR HJULPET TIL!!! ☺ ☺ ☺
Summeret:
Træning: Diverse = 8 træninger ( 24 træninger i 2013)
Løb:

1 x extrem, 2 x DM, 3 x el-DM (4 dage) = 6 løb (4 i 2013)

Andet:

Italien (4 dage) + Stangabro = 5 dage

Totalt er det 20 dage (34 dage i 2013) direkte til enduro kørsel via EKD + alle de ekstra dage der
indgår med rejser, og andre overnatninger som er nødvendige.

Aktiviteter geografisk:
Klubbens faste områder:
- Faxe (2 dage om ugen)

Elektrisk:
• Hillerød (relativ teknisk)
• NCC Svebølle (til tider)
• Feddet (til tider)

Løse områder:
Jan Smeds bane
Ejlersens bane
Div. Cross
Rye (tungt med ejeren)

• OMRÅDER ER DEN STØRSTE UDFORDRING FOR KLUBBEN, ja hele sporten!!!
• Som 2012 og 2013: Deling af opgaver: Der skal flere skuldre til at løfte
læsset!
Fordi (som 2012/2013):
• Opgaver som at afholde løb, skal fordeles, og der skal oplæres flere
mennesker i hvordan alle disse ting gøres. Det er ganske enkelt en
nødvendighed. I den forbindelse lave en drejebog for afvikling af løb. Med
fare for at råbe ulven kommer, så er dette her en nødvendighed hvis klubben
skal fortsætte!
• Vi har træningsledere, men det kniber med at få dem aktiveret.
• ALLE i klubben må stadig holde øjne og ører åbne for lokationer, som er det
ABSOLUTTE FUNDAMENT om sporten (og klubben) skal overleve.
• Der er behov for, at flere har lyst og gå på mod til at påtage sig et ansvar for
noget. Stort eller småt.
ALT DET NEGATIVE (det vil jeg tillade mig at sige her):
• Træningsledere har ikke meldt sig (jo én – Tak til Martin)
• Ingen har meldt noget ind, mht. områder at køre på, heller ikke crossbaner.
• Ingen gode idéer meldt ind – ingen feedback overhovedet.

2013 budskab: Aktive medlemmer:
• Bestyrelsen søger aktive medlemmer! De opgaver som
er der løbende, kan ikke laves af de samme trækdyr
hele tiden, år ud og år ind.
• I Malmø var der de samme 3-4 personer som lavede
alting, altså et lignende scenarie. Her endte det med,
at INGEN af klubbens medlemmer kunne deltage i
deres egne løb, så der ingen undskyldninger var. Der
skulle vi nødig ende!
• Vi kan ikke finde områder så hurtigt som de lukkes.
• Klubben har behov for: Banebyggere ( opstillere,
nedryddere), som vi kan fordele byrderne.
• Vi lever i et ”foreningsdanmark”, som er baseret på
friville hjælpere, noget enduro i den grad er afhængig
af.

Hvad er der så sket siden?
• Tja….
• Træninger udført – antal fremmødte?

Hvad er konsekvensen af det?
•
•
•
•
•

De frivillige er løbet tør for brændstof
Går ud over træningsområder
Antal træninger
Løb
Alting!!!

Mål for 2014 (Status):
1.
2.
3.
4.

Fastholde træningsmængden fra 2013 Nix
Flere målrettede træninger (teknik, begyndere, trial, cross etc.) Nix
Få flere med til løbene. Både DM, pokal, eller f.eks. svenske klassiker løb
Nix
Løfte kulturen – hjælp hinanden, positive dialoger, alt sammen mod
fælles mål. Ikke så målbart, men ikke voldsomt…

GENTAGELSE: Hvordan kommer vi i mål med ovenstående? Jeg har prøvet at lave
en ”what, why, how::
HVAD: Flere frivillige til at hjælpe til – på alle niveauer, med det de kan hver især.
HVORFOR: Det er nødvendigt for klubbens overlevelse, at der er flere skuldre til
at løfte de opgaver som der er løbende for at drive en klub.
HVORDAN: Alle frivillige bliver en vigtig del af et fællesskab, som vi alle vil nyde
godt af. Dem som deltager kan være stolte af, at være en del af den klub som har
drevet enduro i Danmark til hvad det er lige nu, anno 2014.
HUSK AT:
• Vi har en fantastisk klub, med masser af dejlige mennesker som har meget
godt at byde ind med. Vi er nød til at stå sammen, arbejde sammen, og
hjælpe hinanden med det vi hver især kan. Det er grundlaget for at vi kan
overleve på sigt, med de ydre vilkår som vi arbejder under.

Træninger – eller ej:
• Vi skal passe på det vi har!!!
• Set i lyset af det som skete sidste år, kan det ikke gentages
ofte nok.
• De træninger som er i kalenderen, er MEGET værdifulde.
• Sjællandsk jord som vi må køre på, kommer i små
mængder, og snævre tidsintervaller. Det er et ydre vilkår,
som vi er nød til at forholde os til. Så værdsæt det som
laves, og de mennesker som får det til at ske.
• Vi er ikke en fodboldklub, eller et fitnesscenter, som giver
mulighed for individuelt tilpassede træningsmuligheder!

Træningsledere:
• I 2013 blev der uddannet rigtig mange
træningsledere i klubben. TAK FOR DET ☺
• Men aktiviteten fra dem kunne have været
større.
• De skal stå for de vigtige ting, som at alle
cykler er minimale på støj osv.

Indkomne forslag:
Hej
Jeg ved godt jeg er sent ude men.
Hvad med en/flere bane og trænings ansvarlig, som står for at der bliver oprettet flere træninger, og at dem der har uddannelsen
som træningsleder også bruger den til gavn for klubben.
For som jeg forstår det, har vi både områder vi kan træne i, og massere der har uddannelsen, som måske bare skal have et skub
for at få oprettet nogle flere træninger.
Ellers må vi få uddannet nogle, der forpligter sig til at afholde x antal træninger om året.
Med venlig hilsen
Jakob Hansen
Vænget 3
4593 Eskebjerg
40750085 / 49201417
Pris medlemsskab/trænings licens Junior under 18 år.
Hermed forslag om 1/2 pris for juniorer
Venlig Hilsen
Pedel
Bruno Schou
Sosusjælland
Slagelse/Ringsted Afd.
tlf. 51165961

Webmasters input

Ulrik sidder på Raffles i Singapore og
drikker sjusser- men jeg skulle hilse..
• Niveauet er på nogenlunde samme niveau
som de sidste par år = ca. 100 individuelle
brugere pr. dag.
• Hjemmesiden er (Stadig) ikke top moderne, og
den vil løbe ind i problemer, pga. den
teknologiske udvikling.
• Som tidligere: Historier – beretninger – foto
ønskes fra medlemmerne. Galleriet kan der
evt. gives adgang til for den ivrige fotograf.

Regnskab (kassereren)

Holbæk status:
Martin & Rune tog opgaven, svar fra:
– Politi
– seas/NVE(El)
– Vejdirektoratet
– Plan og byg – Holbæk Kommune
Afleveret til SN igen 15/6
• Ansøgning(er) til Holbæk Kommune
• Herfra?

Valg af repræsentantskab
• Søren Nissen
Formand
• Anita Silkjær
Kasserer
• Curt Andersen
Næstformand
• Lars Christoffersen
Menigt medlem
• Jens Ulrik Nielsen
Menigt medlem
• Martin Kjær Ottosen Menigt medlem
• Ledig 1?
• Ledig 2?
• Ledig 3?
Gerne vælges:
Martin R. Nielsen (Formand) ?
Michael Pilsgaard (Formand) ?
Andre??? Gaffa?

Ikke genvælges
ikke på valg
Ikke på valg (El-enduro)
På valg - Ikke genvælges
Ikke på valg
På valg - Ikke genvælges

Ny bestyrelse EKD bliver ☺:
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Reinholt Nielsen
Anita Silkjær
Curt Andersen
Jens Ulrik Nielsen
Rasmus Carstensen
Nicolas Søholt Beck
Jacob Binderup
Jakob Hansen

Formand (2 år)
Kasserer
Næstformand
Menigt medlem
Menigt medlem(1 år)
Menigt medlem (1 år)
Menigt medlem (2 år)
Menigt medlem (2 år)

Sportsudvalg - Enduro 2015
• Søger medlemmer fra Enduroklub Danmark?
• Er det noget for dig?
• Kender du nogen?

Evt.:
• Tanker
• Overvejelser
• Idéer
• Søges!!!!!!!!!!

Kultur:
• Generelt ønsker bestyrelsen en kultur, nu som tidligere, dvs. en
positiv omgangstone. De frivillige bruger deres egen fritid, egne
penge, på at gøre noget som andre kan nyde godt af. Skal man så
stå model til alt muligt negativt BS, er det dræbende for
motivationen.
• Jeg vi gerne opfordre til, at har du /I noget på hjerte, godt eller
skidt, har du spørgsmål, fundet nye områder eller hvad ved jeg, så
henvend dig til bestyrelsen på telefon eller mail. Løse rygter, blogs,
forums hvad ved jeg på internettet, kan / vil vi ikke reagere på. Alle
kontaktdata er tilgængelige – brug dem venligst.
• Min telefon er altid åben, og jeg har igennem tiden brugt meget tid
på at hjælpe med alverdens spørgsmål, og den slags ting er nok
tidskrævende, men samtidig også en del af min personlige
motivation – at hjælpe til. Men husk nu på – det er frivilligt, så
forventningerne om øjeblikkelige svar, skal måske skrue lidt ned.

Afstemning af forventninger.
Hvilke forventninger har DU til dit medlemskab
af Enduroklub Danmark?
• Områder
• Træninger
• Trænere
• Løb
• Andet

Husk på at:

• Det er ikke som en fodbold klub, eller et fitness center, faste
træninger, eller adgang 16 timer i døgnet.
• I fitness center er en træner ikke inkluderet i 300+/md.
• Dansk jord er ”helligt”. Når der er mulighed for det, så kom ud
og køre.
• Sidste år var der 10 forskellige lokations + dem til løb. De
kommer ikke af sig selv. Udnyt mulighederne!
• Løbene laver ikke sig selv.
• Nye locations kommer ikke af sig selv…
• De frivillige der står bag det her, vil også gerne ud og køre lidt
selv…..
• Der er i praksis ikke noget her i livet der kommer af sig selv,
undtagen tyndskid & benmider.

Nøgleord til at lave løb….
• Søge område og endelig få lov – det tager tid! Koster $$$
• Køre ud/hjem med klubtrailer, opstilling, nedtagning, lave sporet, evt. lave
ekstra forhindringer, ATV, portal, lokum, samaritter, polititilladelser,
mad/drikke, tidstagning/folk, mad/drikke vogn, pokaler og kranse,
dommer, stævneleder, teknisk kontrol folk, hjælpere på sporet på dagen,
opslag på net, vejvisere….
• Forudsætninger er så, at vi har uddannede dommere, stævneledere,
teknisk kontrol licenser, folk der kan lave sporet, tidtagere, biler der kan
trække traileren, har 1. hjælp ud over trin 1, mennesker med tid…

STOR TAK TIL SPONSORERNE!

STOR TAK TIL de frivillige hjælpere….
TAK FOR DEN HJÆLP DU HAR BIDRAGET MED DETTE ÅR☺
☺☺☺☺☺
I ved selv hvem I er.

Vi ses derude i pløret, i gruset, i stenene, i sandet, i vandet, på isen…. ☺

DM-løb 2015
•
•
•
•
•

DM i Ekstrem Enduro: Søndag, den 1. februar 2015 - et sted i Jylland.
DM1 - Billund Terræncross: Søndag, den 29. marts 2015.
DM2 - Vordingborg Enduro: Søndag, den 26. april 2015.
DM3 - Wild West Enduro: Søndag, den 31 maj 2015.
DM4 - Børkop Enduro: Lørdag, den 29. august 2015.

Hvor er EKD? Vi er ikke blevet spurgt…

Til sidst…
Bestyrelsen håber på, at der i 2015 kommer nogle nye
ansigter, med masser af ny energi. Det er nødvendigt…
Skal 2015 være et godt enduroår??? ☺ ☺ ☺

Kom godt hjem
På vegne af bestyrelsen 2014
Mvh. Søren Nissen
Formanden@enduroklub.dk

