
Generalforsamling Enduroklub Danmark 2013

Hellere styr på lortet, end lort på styret….



Agenda 8/3-2014

1. Valg af dirigent. (HL stiller sig til rådighed)

2. Formandens beretning om den afsluttede sæson.

3. Planer for den kommende sæson. (Præsenteres af formanden)

4. Specielt – Status på køb af område

5. Regnskabet ( kasserer).

6. Indkomne forslag. (Forslag der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling skal skriftligt til stiles bestyrelsen mindst 7 dage forud.).

7. Valg af repræsentantskab. På valg i år er:

• Søren Nissen formand på valg- gerne genvælges
• Anita Silkjær  Kasserer/ Ikke på valg-
• Curt Andersen Næstformand på valg- gerne genvælges
• Lars Christoffersen Menigt medlem Ikke på valg 
• Jens Ulrik Nielsen Menigt medlem på valg - gerne genvælges
• Martin Kjær Ottosen Menigt medlem ikke på valg 

8. Evt.



Status efter det 3 år som klub:

• Medlemstallet ultimo 2013 = 101 medlemmer,

• Der har været en tilgang af nye medlemmer

• I DMU var der ultimo 2013, 173 styk enduro

licenser.



• Vores hjemmeside er stadig måden vi kommunikerer 
på ud af til.

• ”Dr. Enduro” har i perioder været meget aktiv, med nye 
historier, om end har også har været skadet til tider. 

• Vores galleri udbygges stadigt. Nye fotografer 
velkomne. I den senere tid har det primært været web 
master Ulrik.

• Kalender kører, og det har hjulpet med overblikket over 
aktiviteterne.

• Som også fortalt sidste år: 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 i år haft meget at lave. Stor tak for 

den indsats. 2014 må være året hvor den fine KTM skal 

(mis)bruges for alvor. 

• Vi vil se KTM freeride i action til løb!!



Klubben år 2013 kort fortalt:

• Antal medlemmer: 101 (173 licenser)

Aktiviteter gennemført i klubben:

• Træning almindelig: 24 dage-fordelt på  10 forskellige lokationer (15 dage året før)

• DM løb: 2 stk. afholdt af klub 

• (4 weekender derudover gået til DM afdelinger )

• 2 dage til klubmesterskaber

Klubture–løb: Stangabro (S),  Ranneslet (S)

Klubture-træning: 4 dage Italien 1 dag Rävinge (S) 

Special træning: 

• 2 x crosstræning i Amager med bl.a. Thomas Kongshøj

• 1 x begynder træning

• 4 dage i Italien



Arbejdsdage:

• 1 stk. Hillerød + at nogle har haft dage uden at sige det til nogen

HUSK - Arbejdsdage er frivillige (så længe der kommer nogen af sig selv)! 

Summeret:

Træning: De almindelige,  1 x begynder, flere  x crosstræning  = 24 træninger

Løb: 2 løb + 2 K.M. = 4 løb

Andet: Italien (4 dage) + Stangabro + Ranneslet = 6 dage

Totalt er det 34 dage direkte til enduro kørsel via EKD + alle de ekstra dage der indgår med rejser, og 

andre overnatninger som er nødvendige.



Aktiviteter geografisk:
NO MORE= Sorø 1 (Henry´s grusgrav) + Sorø 2 (NCC)  !!!

Klubbens faste områder: Løse områder:

- Hillerød (relativ teknisk) Jan Smeds bane

- Rye (styret af jagt) Ejlersens bane

- NCC Svebølle (til tider) Div. Cross 

Sidste år sagde vi, at der arbejdes på:

Høje Tåstrup (efter møder med kommune + lejer = NO-GO)

Lyngby (Kommune selv kørt det op, til ungdomscross)

Ballerup (kommunal crossbane – måske muligt)

Kalundborg: NCC – foroven – OK

Stevns (Boesdal) – Rykket, men aldrig hørt fra initiativtager

Slagelse…. 

Vejle: Til løb, men det for uoverskueligt. Ville kræve flere hjælpere end kørere. 

Nogle militærområder.: Er blevet til noget – DM løb i 2014 ☺☺☺☺

Please, hold jer væk med evt. ”lige på kanten af ulovlig kørsel”, disse steder.



• Områder: Igen igen udvidelse af Hillerød. Dels ud på marken, og dels ved 

simpelthen at lave en ekstrembane med store dæk, betonrør osv. Udført 

• Indkøb: ATV’er til brug i klubben v. løb. Det er nødvendigt at bruge en, f.eks. 

ifb. med Vordingborg. Stadig ikke købt.

• Deling af opgaver: som sidste år. En vigtig pointe! Der skal flere skuldre til at 
løfte læsset!  

Fordi (som sidste år):

• 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! 

• Nu har vi træningsledere ☺☺☺☺ De skal i gang. 

• ALLE i klubben må stadig holde øjne og ører åbne for lokationer

• Der er behov for, at flere har lyst og gå på mod til at påtage sig et ansvar for 

noget. Stort eller småt. 



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.



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.

• Vi er ikke en fodboldklub, eller et fitnesscenter, som giver 
mulighed for individuelt tilpassede træningsmuligheder!

• Sidste skud på stammen er klage over extrem DM.



Træningsledere:

• I 2013 blev der uddannet rigtig mange 

træningsledere i klubben. TAK FOR DET ☺

• Det er dejligt. De kan selv kontakte 

baneformænd, eller bestyrelsen om de vil stå 

for afviklingen af træninger.

• De skal stå for de vigtige ting, som at alle 

cykler er minimale på støj osv.



Ser vi på ”Målsætninger for 2013” og hvad status er nu her 1 år efter (Rød er 

status):

• $$$: Træningsafgift på 400,- / år. Opkrævning sker fra Udført- fastholdes

• Klubmedlemsskab (500,-) pr. 1/2. Udført - fastholdes

• Løb: Klubben skal afholde min. 2 DM løb Udført

• Klubmesterskab? 2 stk afholdt. Udført

• Træning: Klubben skal afholde træninger MED trænere, såvel som 

almindelige samlinger. Målsætning er > 35 p.a.  24 træninger, men samlet 

set, er der 34 dage med kørsel i alt i klubben. 



Opnået af målsætninger 2013:

• Mere træning. Det både i antal og i kvalitet. Med kvalificerede træning = 

trænere der har noget at byde ind med, så vi kan hæve niveauet. 

– 24 træninger – flere med trænere.  OK

• Flere træningsledere. Det er et must, om vi skal udvide det antal 

træningssamlinger vi har, og med det medlemstal vi har. Opslag kommer på 

hjemmesiden snarest. 

– Vi har nu +15 i klubben.  OK

• Flere træningssteder. Emnet som aldrig stopper. Grundlaget for vores 

eksistens. 

– Vi har fundet flere, men mistet tilsvarende. Projekt Holbæk ???

• Nyt blod til bestyrelsen. Nye ideer – nye input og nye hænder.

– Vi mangler nyt blod, input, hænder, vilje, engagement , fordelt på flere af 
medlemmerne. Foreløbigt IKKE OK



Webmasters input



• Niveauet har ligget konstant det sidste års tid 

= ca. 100 individuelle brugere pr. dag.

• Hjemmesiden er ikke top moderne, og den vil 

løbe ind i problemer, pga. den teknologiske 

udvikling.

• Historier – beretninger – foto ønskes fra 

medlemmerne. Galleriet kan der evt. gives 

adgang til for den ivrige fotograf.



Mål for 2014:

1. Fastholde træningsmængden fra 2013

2. Flere målrettede træninger (teknik, 

begyndere, trial, cross etc.)

3. Få flere med til løbene. Både DM, pokal, eller 

f.eks. svenske klassiker løb

4. Løfte kulturen – hjælp hinanden, positive 

dialoger, alt sammen mod fælles mål.



Indkomne forslag….

Jeg har et forslag til ændring af klubbens vedtægter.

Paragraf 14 lyder lige nu som følger:

§14. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal holdes 
inden udgangen af december måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages 
varsel.

Det vil jeg foreslå bliver ændret til:

§14. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal holdes 
inden udgangen af december måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt via e-mail eller brevpost
med mindst 14 dages varsel.

Jeg tænker at det måske fremover vil sikre at alle medlemmer er opmærksomme på indkaldelsen, og 
evt info omkring fest osv...

Mvh

Martin

•



Valg af repræsentantskab

• Søren Nissen formand på valg- gerne genvælges

• Anita Silkjær  Kasserer/ Ikke på valg-

• Curt Andersen Næstformand på valg- gerne genvælges

• Lars Christoffersen Menigt medlem Ikke på valg 

• Jens Ulrik Nielsen Menigt medlem på valg - gerne genvælges

• Martin Kjær Ottosen Menigt medlem ikke på valg 



Evt.:

• Tanker 

• Overvejelser

• Idéer



Extreme enduro 2014:

• Vi blev som klub bedt om, at lave dette løb. 
Turen var vores, men oprindeligt havde ”Vest” 
taget den på sig. Da de ikke kunne få det til at 
ske, tog vi opgaven på os.

• Vi brugte 4 weekender op til, på at forberede 
det her. Der fylder naturligvis i forhold til 
andre aktiviteter.

• Der kom god kritik fra de deltagere der var til 
stede.



Holbæk status:

• Vi blev sat tilbage efter sidste GF, da advokaten 
”forsvandt” = forfra

• Den nye juridiske kontakt er positivt indstillet – og 
grundig

• Flere møder har fundet sted.

• Kommet frem til definerede punkter som skal 
undersøges herfra.

• Baneudvalg, 3-4 personer, ønskes. Arbejdets 
omfang kræver flere ansvarlige personer. Er det 
dig?



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



• 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.

Husk på at:



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…



Regnskab (kassereren)



STOR TAK TIL SPONSORERNE! 

Igen – 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 2014
1. DM afdeling: Billund Terræncross, den 30. marts 2014

Sted: Billund

Arrangør: Enduro Danmark Vest.

2. DM afdeling: Wild West Enduro, den 27. april 2014

Sted: Oksbøl.

Arrangør: Enduro Danmark Vest.

3. DM afdeling: Hallandia Enduro, den 24. maj 2014

Sted: Halmstad, Sverige.

Arrangør: Enduroklub Danmark.

4. DM-afdeling:Børkop Enduro, den 30. august 2014.

Sted: Børkop MX Arena og omegn, Børkop.

Arrangør: Enduro Danmark Vest.

5. DM afdeling: Sønderjysk Terræncross, den 28. september 2014.

Sted: Måske Søgaard lejeren i Kliplev - måske ikke.

Arrangør: Vesterbæk Motocross Klub

6. DM afdeling: Jægerspris Enduro, den: 19. oktober 2014

Sted: Militære øvelsesterræn i Jægerspris

Arrangør: Enduroklub Danmark.



Til sidst…

Bestyrelsen ser frem til, at 2014 bliver endnu et 

godt enduroår ☺

Kom godt hjem

På vegne af bestyrelsen

Mvh.  Søren Nissen

Formanden@enduroklub.dk



Enduroklub Danmark GF 2013: 

Afholdt på Feddet 8/3-2014 

Notat ifb. med formandens beretning om 2013:  

Træningsledere: 

Alle de uddannede træningsledere fra 2013, har behov for noget praktik 

Stillede forslag: 

Forslag fra Martin R. Nielsen vedtaget. 

Køb af område – måske: 

Baneudvalg bestående af Martin Svendsen og Rune Thomsen 

Hedeland som lejlighedsvis lokation / special træning: 

Thomas Hagedorn ser på muligheder i dialog med HMK. 

PR: 

Der var en debat omkring arbejdet som delvis foregår i det skjulte, for at få tingene til at ske. Der er et 

behov for at fortælle mere, lave en form for PR for aktiviteterne generelt, om det er kørsel, banebygning 

eller andet. 

Andet: 

Formanden ønskede at udbrede den positive kultur. Det være sig omkring hvad der motiverer frivillige, om 

at bruge sin energi og stemme løsningsorienteret og konstruktivt.  

Ligeledes ønskes diverse nye klubber undervejs(?) velkommen. Samarbejde på tværs i sporten er et 

nøgleord.  

Valg til bestyrelsen: 

Der var ingen modkandidater der ønskede at opstille. Der blev stemt om de eksisterende skulle fortsætte, 

og det blev enstemmigt vedtaget (Nord Korea stil ☺) 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, med åben debat, enighed om mange ting, uenighed 

om andre ting. Alt sammen i en god ånd, og alle var ude af døren kl 17.45. 

 

Mvh.  på bestyrelsens vegne 

Formand Søren Nissen 
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