Referat af KDAK’s generalforsamling 22/11-2016
Møde start: 19:30
Velkomst ved RP.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår NEJ, som blev enstemmigt valgt.
NEJ konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
NEJ Forslår:
Janni Jørgensen
Anders Hartwig
De blev valgt.
3. Formandens Beretning
RP fremlagde formandens beretning (se vedhæftning)
Kommentarer:
Palle Andersen ønsker at der er nye folk i pipelinen til at tage over som prøvechef og til at afvikle
prøverne.
Kurt Klausen efterlyser opfølgning på Metalrally
DJ svarer på opfølgning af Metalrally. Der har ikke været respons fra deltagerne af metal rally på
klubbens henvendelse ang. videre deltagelse.
Der var et hold som deltog i et ”erstatnings-løb” i Kolding.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
DJ Fremlagde regnskabet.
Der var lidt mindre indtægt på medlemskontingenter en budgetteret til gengæld var udgiften til
DASU tilsvarende mindre
Anderup El Rally gav et pænt overskud.
Catering kører generelt godt men har ikke givet helt som forventet pga. aflyste arrangementer.
Der har været indtægt på salg af ældre udstyr (Bla. gamle termo-kedeldragter), det gik som varmt
brød.
Salg af KDAK jakker har givet et lille overskud.
Udgifter: udgifterne har været som forventet,
Der er ikke brugt det budgetterede til sociale arrangementer.
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Der er et lille overskud på driften af KDAK-F
Der er et lille underskud på ca. 2300kr totalt set pga. afskrivning af materiel og Topdanmark Aktien.
Se vedhæftet regnskab.
OWB Spørger til omsætningen af catering, hvilket er ca. 11000kr.
Palle Andersen (revisor) konstaterer at æggedeleren er korrekt værdisat til 10kr.
Janni Jørgensen spørger til udgiften på uddannelse af officials.
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
DJ fremlagde budgettet for 2016
Janni Jørgensen, spørger til gaver. Hvem/hvornår får man gaver?
Medlemmer der yder en ekstraordinær indsats ved arrangementer eller store runde fødselsdage ol.
Finn Emborg spørger om officials er opfordre til at melde sig ind som alm. medlem.
Det er de
Kontingent prisen er uændret.
Budgettet for 2016 blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 7 stk. 1
På valg:
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorte Jørgensen- Genopstiller.
Enstemmigt valgt
Henrik Mink - Genopstiller.
Enstemmigt valgt
Lasse Burstynowitz - 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.
Finn Emborg - Genopstiller.

Enstemmigt valgt
Enstemmigt valgt

9. Eventuelt
Aktiviteter for 2017:
15. januar
21. februar
13. maj
18. maj
10. juni
24. august
10. september
21. november

Nytårsløb
Sæsonstart hos Brdr. Jensen
KDAK/F Klubmesterskab
Torsdags-Rally
Anderup El Rally
Torsdags-Rally
JFM Klubrally
KDAK/F Generalforsamling

Det bliver pointeret at det kunne være smart at lægge klubmesterskabet umiddelbart efter
torsdagsrally således evt. nye medlemmer kan deltage.
Det diskuteres hvorledes man kan lægge datoen for klubmesterskabet således flest mulige kan
deltage. Bla. forslås Doodle.
OWB informere om muligheden for at erhverve sig et KDAK vognmærke.
Jyllands-mindepokalen er en vandrepokal som har stået ved OWB i over 20 år, han opfordre
klubben til at genindføre traditionen.
NEJ informere om DASU’s planer inden for uddannelse. Lars Hoffman vil så i spidsen for en mere
moderne profil for uddannelse, med E-learning suppleret af video eksempler. Modulerne vil
desuden være tilgængelige på DASU’s hjemmeside således man kan opfriske sin uddannelse eller
forberede sig inden eksamen.
Steen Augustus vil gerne rose Palle og KDAK teamet ved afvikling en af gode rallyprøver
Dirigenten afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.
Slut på generalforsamlingen kl 21:20
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28 medlemmer fremmødt
NEJ:
RP:
DJ:
OWB:
Referent:

Niels Erik Jørgensen
Rune Pedersen
Dorte Jørgensen
Ole W. Berg
Jesper Nielsen

Referat godkendt af dirigenten

Niels Erik Jørgensen
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