Referat fra generalforsamling - tirsdag den 1. december 2009
Skullerodsholm Aktivitetshus, Nr. Lyndelse
Antal fremmødte: 24

DAGSORDEN
1)

Valg af dirigent.

2)

Valg af stemmetællere

3)

Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år

4)

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5)

Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsesforslag til vedtægtsændring vedr. klubbens stamdata

6)
7)

Fremlæggelse af næste års budget, herunder fastsættelse af klubkontingenter.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant i henhold til § 7 stk. 1

8)

Valg af revisorer i henhold til § 6 stk. 2

9)

Eventuelt

Bemærkninger til dagsordenen
Ad pkt. 6:

På valg som bestyrelsesmedlemmer er
Niels Erik Jørgensen (Formand)
Michael Andersen
Michael Nielsen
På valg som suppleant til bestyrelsen er
Søren Jensen

Ad pkt. 8:

Genopstiller

På valg som revisorer er
Palle Andersen
Finn Emborg

Ad pkt. 9:

Genopstiller
Genopstiller IKKE
Genopstiller

Genopstiller
Genopstiller

Bestyrelsen vil give en orientering om aktiviteterne i 2010.

Pkt. 1
Niels Erik Jørgensen (NEJ) byder velkommen og foreslår sædvanen tro Ole W. Berg som dirigent. Ole vælges
enstemmigt, takker for valget og konstaterer efterfølgende, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold
til vedtægterne dvs. med mindst 14 dages varsel.
Pkt. 2
Som stemmetællere for en eventuel afstemning foreslår OWB: Jan Hansen og Gert L. Hansen. Begge vælges
enstemmigt.

Pkt.3
NEJ fremlægger formandens beretning for klubåret 2009. Også i år er beretningen understøttet af en PowerPoint
præsentation inklusiv stikord og billeder. Nogle hovedpunkter fra beretningen:
•

Klubben har 75 medlemmer og vi har dermed desværre en tilbagegang på 8 medlemmer siden sidste års
generalforsamling, hvilket er lidt bekymrende.

•

Vi har officielt 39 licenser i klubben og dette er noteret som en tilbagegang på 18 licenser, men
tilbagegangen skyldes DASU’s nye licenssystem. I det nye system medtælles grundlicenser ikke.

•

For at få nye medlemmer vil vi i det kommende år igen satse på at lave klubrally-kurser.

•

Vi har et flot overskud på klubdriften.

•

Klubben er både velfungerende og velfunderet efter et godt år.

•

Vi har haft færre sportslige arrangementer end i 2008, der til gengæld også var et ret travlt år.

•

Vores FTZ-KDAK Rally 2009 blev en stor succes deltagermæssigt og godt afviklet. Vi havde det største
deltagerfelt i DM-rally med 78 startende siden vores eget Toyota KDAK Rally i 2000.

•

Det kniber fortsat med sociale arrangementer, men følgende har fundet sted:
Julefrokost hos Lars Augustinus og Nanna Harboe.
50 års jubilæumsfest
Klubmesterskab i klubrally med fællesspisning omkring grillen.

•

Rent sportsligt går det fint og klubben har en god, solid bredde med fine placeringer i mange forskellige
turneringer. Det er blevet til både første, anden og tredjepladser.

•

I SydCup Minirally vinder KDAK Sport Fyn holdturneringen ret suverænt.

•

KDAK catering er fortsat en fin og solid indtægtskilde, men kan bruge flere hjælpere.

•

Stof til klubbladet og www.kdak.dk efterlyses.

•

NEJ runder af med at fremhæve, at vi skal have flere medlemmer og vi skal have flere nye klubrallyhold i gang. Vi har kun haft 3 aktive klubrally-hold i 2009 og det er for lidt.

•

NEJ takker bestyrelse, medlemmer og sponsorer for samarbejdet i 2009.

Efterfølgende sættes formandens beretning til debat af dirigenten:
Søren Andersen påpeger en fejl vedr. antal licenser: 37+1 = 38
Palle Andersen får ordet og roser både vores klubblad og hjemmeside samt bestyrelses høje engagement i
klubben.
Claus Lisberg takker ligeledes bestyrelsen for indsatsen. Claus har deltaget i et offentligt arrangement i
Svendborg med sin rallybil og lover billeder mm. til www.kdak.dk. - Dorte Jørgensen opfordrer desuden Claus
til at skrive en artikel til klubbladet.
Ole W. Berg tager ordet og udtrykker bekymring over det faldende medlemstal, som er opstået samtidig med at
andre klubber er i fremgang. OWB spørger NEJ vedr. street race om dette er noget klubben skal satse på, da det
åbenbart kan trække medlemmer. NEJ mener ikke, at vi har ekspertisen til dette, men vil ikke modsætte sig, hvis
de rigtige personer vil tage opgaven. NEJ mener i øvrigt, at vi skal lave det som vi er gode til og det er klubrallykurser. Finn Emborg nævner i samme forbindelse, at klubben har fået et enkelt medlem fra street race miljøet.
Køb af en gammel bil til klubrally-kurser blev herefter livligt debatteret. – Kan evt. også bruges til klubmesterskab.
Dette udløser et forslag fra NEJ vedr. fremtidige sociale arrangementer: Vedligeholdelse af pågældende gamle
bil.
Formandens beretning vedtages enstemmigt af generalforsamlingen og tages til efterretning.

Pkt. 4
Lars Møller fremlægger klubbens reviderede regnskab, knytter indledningsvis en kommentar til klubbens
medlemstal, der korrigeres til 75+3 = 78 medlemmer, idet 3 medlemmer kun figurerer hos KDAK Sport Fyn
som støttemedlemmer.
Det lave medlemstal i forhold til 2008 har ligeledes givet en lavere indtægt på kontingent end budgetteret.
Mange andre indtægter har heldigvis været over budget, så regnskabet udviser alligevel et pænt resultat på ca. kr.
26.000 efter afskrivninger.
Følgende punkter fra regnskabet blev fremhævet vedr. indtægter og udgifter:
•

Vores DM-rally har givet et overskud på ca. kr. 27.500,-

•

Afvikling af hill climb var ikke planlagt og budgetteret, men har givet et overskud på kr. 4.875,-

•

Catering bidrager meget fint med et overskud på ca. kr. 11.800,-

•

Catering er ekskl. Yokohamafinalen, der kommer med på næste års regnskab.

•

Udgiftsbudget er overholdt rigtigt pænt.

•

Uddannelse af officials er (på godt og ondt) under budget.

•

Bestyrelsesmøder er klart under budget, men vi sparer sammen til en bestyrelsesfest nu og da.

•

I år blev nogle af disse penge overført til jubilæumsfesten, der holdt budget pænt med en afvigelse på +
kr. 875,-

Følgende punkter fra regnskabet blev fremhævet vedr. status:
•

Vores likvider ser godt ud med i alt mere end kr. 126.000,-

•

Dette er en væsentlig forbedring i forhold til 2008; dog skal bemærkes nogle endnu ubetalte regninger
for ca. kr. 30.000,- fra DM-ralliet. Disse indgår, som ”Debitorer / Gæld”, under passiver.

Ingen spørgsmål fra forsamlingen efter gennemgangen. - Disse er taget undervejs inkl. debat.
Generalforsamlingen godkender herefter regnskabet enstemmigt ved akklamation
Pkt. 5.
Ingen forslag fra medlemmerne.
Fra bestyrelsen forelå et forslag til vedtægtsændring vedr. klubbens stamdata. Ole W. Bergs arbejde med KDAK
Sports Fyns jubilæumsbog har afdækket nogle historiske detaljer, der bør afspejles i klubbens vedtægter.
OWB gjorde på vegne af bestyrelsen grundigt rede for den rette historiske sammenhæng, der hovedsagelig
handler om klubbens frigørelse fra ”gamle” KDAK og tilblivelse som selvstændig motorklub.
Forslaget ser således ud:
§ 1 – ny tekst:

§1
Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er
Odense. Klubben blev stiftet ved besluttende møde i Odense den 9. april 1959 som en sportsafdeling af
Kongelig Dansk Automobil Klub (KDAK).
Teksten blev diskuteret og mange fandt, at udtryk som ”Hjemsted og værneting” er aldeles gammeldags. Det

blev foreslået af Palle Andersen og Dorte Jørgensen, at slette disse udtryk. Desuden har klubben ikke et specielt
tilhørsforhold til Odense. NEJ foreslår dermed at slette hele sætningen, der er fremhævet med gul i ovenstående
tekstforslag. - Paragraf 1 ser herefter således ud:

Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Klubben blev stiftet ved
besluttende møde i Odense den 9. april 1959 som en sportsafdeling af Kongelig Dansk Automobil
Klub (KDAK).
Dette forslag sættes til afstemning med følgende resultat: Forslaget vedtages enstemmigt.
Pkt. 6.
Lars Møller fremlægger klubbens budget for det kommende år.
Budgettet afspejler at fokus er flyttet fra DM-rally til aktiviteter, der gerne skulle give nye medlemmer.
Klubrallykurser fremgår dog ikke, da disse gerne skulle hvile i sig selv.
Andre bemærkninger til budgettet i punktform:
•

Budgettet indeholder et nyt begreb: Klubrally light. – NEJ forklarer kort. – Se også under eventuelt.

•

Catering ventes at give et pænt overskud: Kr. 8000,-

•

Desuden ventes JFM i klubrally samt afvikling af finalen i Yokohama-mesterskabet at bidrage med
nogle pæne overskud til klubben.

•

Indtægter er i alt på kr. 63.500.

•

På udgiftssiden er kontingent til DASU kr. 25.000 måske sat lidt lavt, da medlemstal for 2009 er brugt
direkte. Vi skulle gerne hverve nye medlemmer ved Klubrallykurserne i foråret.

•

I øvrigt er udgifter til klubdrift næsten uændret.

•

Udgift til uddannelse af officials er fastholdt på trods af at det har knebet med at bruge det budgetterede
beløb i de senere år. - Se i øvrigt indlæg fra NEJ under eventuelt.

Fastsættelse af klubkontingenter:
Kassereren og bestyrelsen foreslår, at klubkontingent fortsætter uændret for 2010.
Uændret klubkontingent vedtages enstemmigt.
Pkt. 7.
På valg som bestyrelsesmedlemmer 2 år er:
Niels Erik Jørgensen (Formand)
Michael Andersen
Michael Nielsen

Genopstiller
Genopstiller IKKE
Genopstiller

Indledningsvis genvælges Niels Erik Jørgensen ved akklamation og takker for valget.
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår NEJ på vegne af bestyrelsen: Jesper Nielsen, der bekræfter, at han er
kandidat. Dirigenten spørger herefter forsamlingen om der skulle være andre kandidater.
Dorte Jørgensen foreslår: Nanna Harboe, der bekræfter, at hun er villig til opstilling.
Herefter stemmes om 2 bestyrelsesposter, hvor kandidaterne får følgende antal stemmer, idet hver deltager i
generalforsamlingen afgiver 2 stemmer:
•

Michael Nielsen - 17 stemmer

•

Jesper Nielsen - 13 stemmer

•

Nanna Harboe - 18 stemmer

•

Dermed vælges Nanna Harboe og Michael Nielsen til bestyrelsen.

På valg som suppleant til bestyrelsen for 1 år er:
Søren Jensen

Genopstiller

NEJ oplyser at Søren Jensen har bekræftet sin genopstilling. Dirigenten fremhæver, at dette skal ske skriftligt,
hvorefter Michael Andersen henviser til seneste bestyrelsesreferat, der bekræfter Sørens genopstilling.
Herefter foreslås Jesper Nielsen som suppleant til bestyrelsen af Dorte Jørgensen.
Nanna Harboe foreslår: Claudia Ottesen som suppleant.
Herefter stemmes om posten som suppleant i bestyrelsen, hvor kandidaterne får følgende antal stemmer:
•

Jesper Nielsen - 17 stemmer

•

Claudia Ottesen - 5 stemmer

•

Søren Jensen - 2 stemmer

•

Dermed vælges Jesper Nielsen som suppleant til bestyrelsen.

Pkt. 8.
På valg som revisorer er:
Palle Andersen
Finn Emborg

Genopstiller
Genopstiller

Ingen andre kandidater melder sig og begge genvælges enstemmigt ved akklamation.
Pkt. 9
Eventuelt:
Uddeling af præmier for SydCup og MSSV:
Finn Emborg forstod uddelingen af præmier for SydCup og MSSV turneringen. Følgende modtog præmier på
generalforsamlingen:
SydCup:
•

Bent Andersen og Rasmus Andersen

1. plads / klasse SC1

•

Claus Lisberg og Henrik Lisberg

1. plads / klasse SC2

MSSV:
•

Michael Christoffersen og Brigitte Rasmussen

2. plads / klasse KR3

Herefter får Niels Erik Jørgensen ordet for at informere i detaljer om klubbens planlagte aktiviteter i 2010.
Vedr. uddannelse af officials:
NEJ foreslog, at vi får arrangeret et internt DASU-kursus for tidtagere og prøvechefer. Dette kan afvikles over en
enkelt dag for 8-10 personer og vil afhjælpe vores mangel på officials med licens. Alle med interesse i dette
bedes sende en e-mail til Niels Erik Jørgensen.
Vedr. klubrallykurser:
NEJ oplyser, at Nanna Harboe og Lars Augustinus er løbsledere for et klubrallykursus i Svendborg til foråret.
NEJ efterlyser andre frivillige til at assistere med de kommende klubrallykurser i 2010, der vil blive afviklet på

følgende datoer:

Lørdag d. 6. marts
Lørdag d. 20. marts
Søndag d. 18. april

Vedr. klubrally light:
NEJ gennemgik konceptet for klubrally light. Disse løb kan arrangeres med langt færre krav til blandt andet
konkurrencestrækning og rutebog.
Et klubrally light løb kan bestå af nogle få (måske 2-3) hastighedsprøver i et industrikvarter. Dermed vil sådanne
løb være meget nemmere at lave. Løbsafgifter til DASU og startgebyr vil være tilsvarende lavere. NEJ nævner,
at MSSV vil blive afviklet som klubrally light i 2010.
Til sidst fremhæver NEJ vores klubrallykursus d. 18. april 2010, der vil blive afsluttet med et klubrally light,
hvor kursisterne kan stille op med det samme.
Generel debat vedr. vores problem med at få nye medlemmer:
Claus Lisberg mener, at vi bør have nogle prøv-rally arrangementer foruden klubrallykurserne, hvor publikum
kan få en tur i vores biler.
Michael Christoffersen mener, at nye hold bliver svigtet og måske ikke ved, hvordan de skal komme videre. Det
foreslås, at vi skal have en instruktør. Flere andre er på linje med dette forslag.
Claudia Ottesen foreslår, at man skal have ekstra medlemsfordele, som medlem af KDAK Sport Fyn. For
eksempel rabatter på varer.
Vedr. KDAK Nyt mm.:
Nanna Harboe spørger til medlemmernes holdning til KDAK Nyt og gentager formandens efterlysning af indlæg
til klubbladet. Desuden spørger Nanna om medlemmerne er på Facebook og om dette medie evt. kan bruges til
kommunikation i klubben. Dette synes der ikke at være stemning for og NEJ påpeger, at e-mailadresse til næsten
alle medlemmer kan ses på www.kdak.dk.
Efterhånden ebbede debatten ud og dirigenten (OWB) runder af, idet han takker generalforsamlingen for god ro
og orden.
Til sidst bliver ordet givet videre til formanden (NEJ), der takkede generalforsamlingen for deltagelse og god
debat. NEJ slutter med at invitere såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer til konstituerende
bestyrelsesmøde kaldet ”god dag og farvel møde” inden længe.
Herefter hygge-rallysnak og eventuelt en kop kaffe mere.
Generalforsamlingen slut: Ca. kl. 23.

Referent:
Michael Andersen
Sekretær
KDAK Sport Fyn

Tiltrådt af dirigenten

Ole W. Berg
9/12 2009

15/12 2009

