P
Referat KDAK/F generalforsamling

tirsdag den 3. december 2013 kl. 18.00 (19.30)
GF holdes i Skullerodsholm Aktivitetshus, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

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)
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) Genopstiller IKKE
Michael Nielsen
Genopstiller
Jesper Nielsen
Genopstiller
På valg som suppleant til bestyrelsen er
Henrik Jensen
Genopstiller

Ad pkt. 7:

På valg som revisorer er
Palle Andersen
Finn Emborg

Ad pkt. 9:

Genopstiller
Genopstiller

Bestyrelsen vil give en orientering om aktiviteterne i 2014

Antal fremmødte: 29
1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Ole. W. Berg – Vedtages enstemmigt.
2) Valg af stemmetællere
Dirigenten foreslår Bjarne Berner & Fransesco Aversa - Vedtages enstemmigt
3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år
Vi er 80 medlemmer (tibagegang på 6 medlemmer) heraf 49 licenser.
Bestyrelsen er tilfreds med medlemstallet. Pænt overskud og en god likviditet.
9 sportslige aktiviteter i året 2013. Licens-kursus, minirally, hillclimb, m.m.
5 sociale arrangementer i året 2013. Adr-kursus, julefrokost og klubaften.
Mange flotte resultater til klubbens medlemmer.
KDAK/F har et godt og stærk team, som afvikler prøver ifm. Minirally Syd
Klubbladet halter en del, til gengæld er der godt gang i websiden og de sociale medier,
idet KDAK/F har fået en ”facebook-gruppe”.
Catering er en vigtig indtægtskilde for KDAK/F, men det kniber med bemandingen.
Fremtiden: Vi ønsker selvklart flere medlemmer og en udvikling af klubrally.
Gerne flere sociale arrangementer. Gerne flere officials!
Formanden takker bestyrelse, medlemmer (og tilhængere) og sponsorer for samarbejdet.
Debat omkring klubbladet: Det foreslås, at der laves ét enkelt blad årligt (jule-nr.).
Nyhedsmail foreslås.
Bestyrelsen arbejder videre med klubbens mediedækning.
Formandens beretning tages til efterretning med bifald!

4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren gennemgår årets resultat, og kan fremlægge et flot regnskab!
Alle løb har givet et pænt overskud.
Årets resultat giver et overskud pænt over det budgeterede.
Årets regnskab vedtages enstemmigt!

5) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
NIL!
6) Fremlæggelse af næste års budget, herunder fastsættelse af klubkontingenter.
KDAK/F bringer ingen kontingentforhøjelse – dog bringer DASU en stigning på 25,Budgettet vedtages enstemmigt!

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant i henhold til § 7 stk. 1
På valg som bestyrelsesmedlemmer er
Niels Erik Jørgensen (formand) Genopstiller IKKE
Michael Nielsen
Genopstiller
Jesper Nielsen
Genopstiller
På valg som suppleant til bestyrelsen er
Henrik Jensen

Genopstiller

Bestyrelsen foreslår Rune Pedersen som formand – vælges enstemmigt!!
Michael Nielsen & Jesper Nielsen vælges begge for 2 år
Forslag til valg til bestyrelsen for et år (i stedet for Rune) Lasse Burstynowitz vælges.
Henrik Jensen vælges til suppleant for ét år.
8) Valg af revisorer i henhold til § 6 stk. 2
På valg som revisorer er
Palle Andersen
Finn Emborg
Begge revisorer vælges enstemmigt.

9) Eventuelt
Afgående formand takkede for de sidste 8 år.

Genopstiller
Genopstiller

Afgående formand orienterede om det kommende års aktiviteter
Det foreslås en Hillclimb klubaften hos Fransesco Aversa – bestyrelsen
arbejder videre med dette
Hele 2014 kalenderen (KR, MR, Rally & Hillclimb) blev forevist.
Den officielle del slut kl. 20.50.
Herefter kaffe og kage, hvor afgående formand herunder informerede,
om klubbens aktiviteter i den kommende sæson.

Referent:
Rune Pedersen
Sekretær
KDAK Sport Fyn
3. december 2013

Tiltrådt af dirigenten

Ole W. Berg
6. december 2013

