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Møde start: 19:30 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår NEJ, som blev enstemmigt valgt. 

NEJ konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af stemmetællere 

NEJ foreslår Anders Hartwig og Louise Christiansen til stemmetællere. De blev valg. 

 

3. Formandens Beretning 

RP fremlagde formandens beretning (se vedhæftning) 

OWB redegør for logosagen 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

DJ forklarede, at der var enkelte forkerte faktureringer de forrige år, som er rettet op i år, dette er 

medvirkende til underskuddet. Det budgetterede Hill-climb blev ikke afviklet, og der var derfor 

heller ikke det forventede overskud fra dette arrangement. Catering har ikke givet helt så godt et 

udbytte i år, primært Anderup EL rallysalget var ikke som forventet. 

Resten af posterne passer mere eller mindre som budgetteret. 

 

Der har været en kraftig afskrivning på materiellet, som ikke har været holdt opdateret de sidste 

par år. Dette opvejes delvis af at afkastet af Topdanmark aktierne fra 12-13-14-15 som er tilskrevet 

i år. 

 

Klubben slutter året med et underskud på ca. 14.000kr men der er styr på hvorfor. 

Se vedhæftet regnskab. 

 

Det fremlagte regnskab blev godkendt af forsamlingen. 

 

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

 

Der var ingen indkommende forslag 

 

6. Fremlæggelse af næste års budget, herunder fastsættelse af klubkontingenter 

 

Forud for DJ’s budget fremlæggelse, forklarede RP tankerne bag KDAK’s kontingenter på baggrund 

af DASU’s kontingents ændringer. 

 

DJ fremlagde budgettet for 2016 

 

Kontingentpriserne blev diskuteret frem og tilbage. Hvor dyrt det skal være at være aktiv kontra 

passiv/official. 

Budgettet for 2016 blev vedtaget. 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 7 stk. 1 

 

Inden afstemningen blev generalforsamlingen suspenderet i 10 minutter på opfordring af RP. 

Formålet var at deltagerne skulle diskutere kandidater og mulige input til bestyrelsen.  

 

Forslag 1: Karriereplanlægning for officials. Overdragelse af kompetencer 

til yngre medlemmer. 

 

Forslag/konstatering 2: Hvis bestyrelsen ønsker fornyelse ville de selv have opfordret 

nye kandidater. 

 

Forslag/ konstatering 3: Et medlem siger, at der er få der har tid til fuldtidsarbejde og 

bestyrelsesarbejde samtidig, men vil være åben for at aflaste 

ved f.eks. catering.  

 

Konstatering 4: Det er positivt at bestyrelsesmedlemmerne genopstiller, dette 

tyder på at de er trygge og komfortable med posterne. 

 

Forslag 5: Beskrive hvilke forventer der stilles til bestyrelsesmedlemmer, 

officials og andre hjælpefunktioner. 

 

Konstatering 6: Mange officials, og specielt nye, er ikke erfarne nok til opgaven, 

og naturligt rådvilde i kritiske situationer. Disse bør følges af 

erfarne folk eller have et roligt område uden mange tilskuere 

og farlige sving. Dette er primært et problem ved DM rally. 

 

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget. 

 

På valg: 

 

Formand:  

Rune Pedersen - Genopstiller.  Enstemmigt valgt 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jesper Nielsen - Genopstiller. Enstemmigt valgt 

Michael Nielsen - Genopstiller. Enstemmigt valgt 

 

Suppleant: 

Stig Mejlbjerg - Genopstiller. Enstemmigt valgt 
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8.  Valg af revisorer i henhold til § 6 stk. 2 

 

På valg: 

 

Palle Andersen - Genopstiller. Enstemmigt valgt 

Finn Emborg - Genopstiller. Enstemmigt valgt 

 

9. Eventuelt 

 

OWB informerede om muligheden for at erhverve sig KDAK emalje vognmærker nummererede i et 

oplag af 50 stk.  

 

Der var også lagt materiale frem fra DASU’s repræsentantskabsmøde til de interesserede. 

 

En tak blev givet til OWB for arbejdet med KDAK’s logo. Samt NA for sit arbejde med designet af det 

nye logo. En lille gave blev i denne anledning overdraget til de to arbejdsomme medlemmer. 

 

RP uddelte herefter det gamle logo i klistermærkeformat til de fremmødte. 

 

RP opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig Klubliv Danmark. Hvor Klubben vil modtage et lille 

beløb hver gang man benytter sit dankort i butikker der også er tilmeldt ordningen. 

 

Aktiviteter for 2016: 

 

17/1 Nytårsløb 

15/3 Strib automobilmuseum 

10/5 Rullefelt dag på SDE 

21/5 Minirally 

5/6 Klubrallykursus 

5/6 Klubmesterskab 

18/9 JFM klubrally 

 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. 

 

Slut på generalforsamlingen 21:50 

20 medlemmer fremmødt 

NEJ: Niels Erik Jørgensen 

RP:  Rune Pedersen 

OWB:  Ole W. Berg 

DJ: Dorte Jørgensen 

NA:  Nanna H. Augustinus 

Referent: Jesper Nielsen 


