Referat fra generalforsamling - tirsdag den 30. november 2010
Skullerodsholm Aktivitetshus, Nr. Lyndelse
Antal fremmødte: 20

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

6)

Fremlæggelse af næste års budget, herunder fastsættelse af klubkontingenter.

7)

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
Bent Sommer Andersen
Lars Møller (kasserer)
Rune Pedersen
På valg som suppleant til bestyrelsen er
Jesper Nielsen

Ad pkt. 8:

Genopstiller

På valg som revisorer er
Palle Andersen
Finn Emborg

Ad pkt. 9:

Genopstiller
Genopstiller
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: Karsten Christensen & Claus Lisberg. Begge
vælges enstemmigt.

Pkt.3
NEJ fremlægger formandens beretning for klubåret 2010. Også i år er beretningen understøttet af en PowerPoint
præsentation inklusiv stikord og billeder (bilag vedhæftet). Nogle hovedpunkter fra beretningen:
•

Klubben har 78 medlemmer og vi har dermed en fremgang på 3 medlemmer siden sidste års
generalforsamling.

•

Vi har officielt 45 licenser i klubben

•

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 flere sociale arrangementer end i 2009

•

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.

•

KDAK catering er fortsat en fin og solid indtægtskilde

•

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.

•

NEJ takker bestyrelse, medlemmer og sponsorer for samarbejdet i 2010.

Efterfølgende sættes formandens beretning til debat af dirigenten:
Formandens beretning vedtages enstemmigt af generalforsamlingen og tages til efterretning.
Pkt. 4
Lars Møller fremlægger klubbens reviderede regnskab,
Følgende punkter fra regnskabet blev fremhævet vedr. status:
•

Indtægter for ca. 87.000,- herunder 14.000,- for catering

•

Årets overskud 26.000,- ☺

•

Vores likvider ser godt ud med i alt kr. 146.000,-

•

Fysiske aktiver 162.000,-

•

Der er i årets regnskab 2 x Yokohama-finale (2009 & 2010) – derfor dette flotte regnskab

Ingen spørgsmål fra forsamlingen efter gennemgangen. - Disse er taget undervejs inkl. debat.
Generalforsamlingen godkender herefter regnskabet enstemmigt ved akklamation
Pkt. 5.
Ingen forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Pkt. 6.
Lars Møller fremlægger klubbens budget for det kommende år.
Andre bemærkninger til budgettet i punktform:
•

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

•

Indtægter er i alt på kr. 59.000,-

•

På udgiftssiden er kontingent til DASU kr. 27.000,- I øvrigt er udgifter til klubdrift næsten uændret.

•

Udgift til uddannelse af officials er 5.000,- som forventes brugt

•

Der budgetteres med et underskud på 12.000,- (Skyldes at Yokohama-finale ikke når med i regnskabet)

Budget vedtages enstemmigt.
Fastsættelse af klubkontingenter:
Kassereren og bestyrelsen foreslår, at klubkontingent fortsætter uændret for 2011.
Uændret klubkontingent vedtages enstemmigt.
Pkt. 7.
På valg som bestyrelsesmedlemmer 2 år er:
Bent Sommer Andersen
Lars Møller (kasserer)
Rune Pedersen

Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller

Jesper Nielsen

Genopstiller

Alle genvælges

Jesper genvælges
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:
Anders Hartvig spørger hvad KDAK’s holdning til DRC er (Danish Rally Championship). KDAK/F mener det
er vejen frem for vores klub, da vi ikke altid selv er så gode til at finde sponsorer. KDAK ”sikres” 25.000,- oveni
budgettet. Dog vides ikke helt, om KDAK/F kan stå for catering. KDAK/F laver DM-rally i 2012.
Palle Andersen spørger til official opfølgning. Egentlig opfølgning findes ikke (kun for løbsledere), men kunne
evt. arrangeres lokalt. Prøvechef –kursus er delt i klubrally og dm-rally (OF354 & OF 353).
Michael Christoffersen spørger til fokus på klubrally og kr-kursus. Vi vil prøve bedre markedsføring, og så skal
vi have et samarbejde med DASUs KR-karavane. Michael Christoffersen tilbyder sig selv som tovholder ifm.
KR, så der er en, der kan følge op på nye medlemmer.
Palle Andersen spørger om Yokohama-finalen altid skal foregå i Nyborg? Det skal den ikke nødvendigvis –
andre forslag modtages gerne, hvis folk vil hjælpe til ☺
Jesper Nielsen reklamerer for klubaften 25/1 - 2011 på SDU med ”SDU VIKINGS RACING TEAM”

http://www.kdak.dk/PDF/klubaften-SDU2011.pdf
Nanna reklamerer for årets julefrokost 8/1 – 2011 hos Nanna & Lars
Herefter hygge-rallysnak og eventuelt en kop kaffe mere.
Generalforsamlingen slut: Ca. kl. 22.

Referent:
Rune Pedersen
Sekretær
KDAK Sport Fyn
8/12 2010

Tiltrådt af dirigenten

Ole W. Berg
9/12 2010

