Referat fra generalforsamling - tirsdag den 29. november 2011
Skullerodsholm Aktivitetshus, Nr. Lyndelse
Antal fremmødte: 19

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. 7:

På valg som bestyrelsesmedlemmer er
Niels Erik Jørgensen (formand)
Michael Nielsen
Nanna Harboe
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 ikke

Genopstiller
Genopstiller

Bestyrelsen vil give en orientering om aktiviteterne i 2012.

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: Henrik Mink & Anders Hartwig. Begge vælges
enstemmigt.

Pkt.3
NEJ fremlægger formandens beretning for klubåret 2011. Også i år er beretningen understøttet af en PowerPoint
præsentation inklusiv stikord og billeder (bilag vedhæftet). Nogle hovedpunkter fra beretningen:
•

Klubben har 86 medlemmer og vi har dermed en fremgang på 8 medlemmer siden sidste års
generalforsamling.

•

Vi har 51 licenser i klubben

•

DASU har en lille tilbagegang af medlemmer

•

Stadig en velfungerende klub økonomisk

•

Gode sportslige arrangementer

•

Gode sociale arrangementer

•

Gode sportslige resultater

•

Klubbens klubblad er blevet rigtig flot – medlemmerne bestemmer indholdet

•

Hjemmesiden skal også ”fodres” med stof fra medlemmerne

•

Cateringen kører også fint – sidste nye tiltag var gullaschsuppe ved Yokohama finalen i Nyborg.

•

Fremtiden: flere medlemmer – flere sociale arrangementer – stadig gode sportslige arrangementer

•

Tak for samarbejdet i 2011 til ALLE både bestyrelse – medlemmer – ikke medlemmer som har hjulpet
til i arrangementer vi har afholdt i årets løb.

Efterfølgende sættes formandens beretning til debat af dirigenten: ingen kommentarer efterfølgende – debatten
blev taget under beretningen.
Formandens beretning taget til efterretning af generalforsamlingen med akklamation.
Pkt. 4
Lars Møller fremlægger klubbens reviderede regnskab,
Følgende punkter fra regnskabet blev fremhævet vedr. status:
•

Årets underskud 5.406,-.

•

Trods underskud er klubbens likvider stadig pæne med i alt kr. 138.000,-

•

Fysiske aktiver ca. kr. 159.500,-

•

Der er i årets regnskab ikke nogen Yokohama finale medregnet, da arrangementet i 2010 indgik i sidste
års regnskab og arrangementet i 2011 først er i næste års regnskab. Derfor et lille underskud, som dog er
mindre en budgetteret.

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.
Pkt. 6.
Lars Møller fremlægger klubbens budget for det kommende år.
Andre bemærkninger til budgettet i punktform:
•

Catering ventes at give et overskud: Kr. 10.000

•

Indtægter er i alt på kr. 78.000

•

På udgiftssiden er kontingent til DASU kr. 30.000. Der ud over lidt små ændringer i de øvrige udgifter.

•

Total drift budgetteres til ca. 0

Spørgsmål til husleje om det stadig vil være realistisk.
Budget vedtages enstemmigt.
Fastsættelse af klubkontingenter:
Kassereren og bestyrelsen foreslår, at klubkontingent fortsætter uændret for 2012.
Uændret klubkontingent vedtages enstemmigt.
Pkt. 7.
På valg som bestyrelsesmedlemmer 2 år er:
Niels Erik Jørgensen (formand)
Michael Nielsen
Nanna Harboe

Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller ikke

Niels Erik blev genvalgt som formand
Som bestyrelsesmedlemmer blev Michael Nielsen og Jesper Nielsen foreslået – begge blev valgt
Som suppleant blev foreslået Henrik Jensen – som er blevet valgt

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

Genopstiller
Genopstiller

Ingen andre kandidater ”tør” melde sig og begge genvælges enstemmigt ved akklamation.
Pkt. 9
Eventuelt:
• I 2012 – Minirally Syd (MRS) laves af 4 klubber i region Syddanmark (5 løb). Fælles
organisation – mange personer har de samme arbejdsopgaver i alle løbene. Hver klub stiller
med et hold til afvikling af en prøve i hvert løb. God debat om dette koncept – som
medlemmerne tager godt imod.
• I 2012 – DRC rally warm up på Gerup Skov – Holstenshus som hovedkvarter, 14 dage før
første DM rally
• Rally Result har mange arrangementer i 2012 og vil derfor gerne have uddannet nogle flere
tidtagerhold. Jan Hansen fortæller og viser hvordan systemet virker. Dette skal helst føre til at
nogen af vore medlemmer melder sig til at være tilknyttet Rally Result.
• Kaffe med æblekage
• Uddeling af pokaler til medlemmer, som af en eller anden årsag ikke har fået dem i løbet af
året.

• Kort referat fra DASU’s repræsentantskabsmøde
• Debat om sikkerhed

Generalforsamlingen slut: kl. 22.30

Referent:
Dorte Møller Jørgensen (for Rune Pedersen, sekretær, som desværre var forhindret)
KDAK Sport Fyn
5. december 2011

Tiltrådt af dirigenten

Ole W. Berg
15/12 2011

