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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: 

Jannie Møller Fraas 

Henrik Lisberg 

De blev valgt. 

 

3. Formandens Beretning 

RP fremlagde formandens beretning (se vedhæftning) 

 

Kommentarer: 

OWB: spørger om rapporterne vedrørende ulykken i Rander vil blive offentliggjort. RP kunne ikke 

besvare dette. 

 

Curt Clausen: efterspørger at nogle af de rutinerede medlemmer hjælper de nye som skal ud og 

køre klubrally for første gang. Klubben har tidligere fulgt et nye til de første løb, med en mentor 

ordning. 

 

DJ: Alle klubberne hjælper hinanden med Torsdagsrally  

 

Claus Lisberg: giver Torsdagsrally medlemmer?  

NEJ: det er svært at måle om Torsdagsrally giver nye medlemmer, det ses først næset år hvor folk 

evt. melder sig ind 

 

Curt Clausen: efterlyser en klubaften med ”undervisning” af officials  

 

Jannie Møller Fraas: Har lavet et oplæg til uddannelse af officials, som hun vil tilsende bestyrelsen 

efter mødet. 

 

Curt Clausen: De har på sjællandske klubber har lavet materiale til information og uddannelse af 

officials. 

 

OWB: Glædes over den ildhu klubbens drives med.  
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RP overrækker Palle Andersen en flaske vil i forbindelse med at han træder tilbage som løbsleder 

ved minirally. 

 

Palle Andersen: Takker for opmærksomheden i forbindelse med at han stopper som løbsleder og 

overdrager ”prøvechef kassen” til den nye løbsleder Jannie Møller Frass.  

Han tilføjer desuden at han stadig vil være at finde til løbene som official. 

 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

DJ Fremlagde regnskabet. 

 

Der var et par kommentarer på prisen på det af politiet krævede afspærring. 

Claus Lisberg: Roser et flot regnskab. Tilbyder evt. at nogle af hans kontakter kan tilbyde nogle gode 

priser på løbsmateriel. Eller at klubben kan låne ved en lokal entreprenør 

 

OWB: er det hofmandkloder der skal benyttes til afspærring.  

NEJ: det er det ikke. 

 

Curt Clausen: det er kun på Fyn det er et krav om C22.1 

NEJ: Vi slipper ikke for den tunge afspærring. 

 

Stig Mejlbjerg: Tilskuerne må godt passere C22.1 til fods for at komme op til prøven for at være 

tilskuer. Han observerede endda deltager som tøvede med at køre frem til prøven. 

 

Finn Emborg: På den prøve han stod på havde tilskuerne ingen respekt for afspærringen. 

 

Det fremlagte regnskab blev godkendt af forsamlingen. 

 

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

 

Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændringer, således det er muligt at indkalde til 

generalforsamling elektronisk: 

§ 8 Generalforsamling 

Stk. 1. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i klubbens 
medlemsblad på klubbens hjemmeside og eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem, hvis 
elektroniske adresse på behørig måde er meddelt bestyrelsen. 

Jan Hansen: Får ikke altid får tjekket hjemmesiden, så vil være helt sikker på at det bliver udsendt 

på e-mail. 

 

Jesper Rasmussen: Efterspørger at mails udseendes med adresserne i BCC (Black Carbon Copy) 
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Claus Lisberg:  Klubben skal være opmærksom persondataloven, med hensyn til udsendelse af mails 

til medlemmer 

Det blev taget til efterretning af bestyrelsen. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

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

 

DJ fremlagde budgettet for 2017 

 

Kontingent prisen er uændret. 

Claus Lisberg: Spurgte om den manglende faktura på husleje skulle have være budgetteret i 2018. 

DJ: Det burde den nok, men hun tvivler på om den kommer, og hun vil ikke rykke efter den. 

  

Budgettet for 2017 blev vedtaget. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 7 stk. 1 

 

På valg: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Rune Pedersen - Genopstiller Enstemmigt valgt 

Jesper Nielsen- Genopstiller Enstemmigt valgt 

Michael Nielsen - Genopstiller. Enstemmigt valgt 

 

Suppleant: 

Stig Mejlbjerg - Genopstiller. Enstemmigt valgt 

 

8.  Valg af revisorer i henhold til § 6 stk. 2 

 

På valg: 

 

Palle Andersen - Genopstiller. Enstemmigt valgt 

Finn Emborg - Genopstiller. Enstemmigt valgt 

 

9. Eventuelt 

 

RP fremlagde en mulig adresseændring, mulighed for udstilling og lagerplads, til en ultra favorabel 

pris. Bestyrelsen afventer en skriftlig aftale. 
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Jan Hansen: spørger om det ville kunne benyttes til hovedkontor til rally. Det ville det kunne. 

 

OWB: spørger om der vil være mulighed for at få det historiske arkivmed i de nye lokaler. 

DJ: Det kan det bestemt, der gode lagermuligheder.  

 

Henrik Lisberg: Forslag om et socialt arrangement i forbindelse med evt. flytning. 

 

 

Bestyrelsens forslag til aktiviteter for 2018: 

 

 

27/1 Start af danske deltagere til Monte Carlo 

28/1 Nytårsløb 

27/2 Sæsonstart (gokart) 

12/5 Minirally, Ebberup 

2 x Torsdagsrally 

Klubmesterskab 

 

Jan Post og Curt Clausen: Efterspørger et klubrally arrangement fra klubben.  

 

Curt Clausen: Randers afholder flere mindre klubrally, med stor succes. 

 

NEJ: det er et spørgsmål om resurser, og det er desværre de samme personer som trækker læsset. 

Risikoen er, at de bærende personer giver op og så bliver der slet ingen arrangementer. 

 

Michael Nielsen: Det er svært at arrangere løb når man ikke kan motivere mere end 2 klubhold 

 

Palle Andersen: Der skal veksles mellem de personer der skal lave arrangementer så de ikke kører 

sur idet. 

 

Stig Mejlbjerg: Dem som uddanner sig har forskellige interesser, ikke alle har interesse for at 

arrangere klubrally.  

 

Lasse Burstynowitz: Det er historisk meget lille tilslutning til løbene i JFM 

 

Jan Hansen: At klubben ikke laver klubrally i 2018 er ikke ensbetydende med at det ikke kommer til 

at foregå 2019, folk har ret til at få en pause. 

 

NEJ: Klubben skal ikke arrangere MRS i 2019, så der er muligvis nogle resurser fri. 

 

OWB bad om ordet for at forklare en 2 delt sag ang. det historiske i KDAK:  
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1. Logo sagen: Brugen af rigsvåben og åben krone. Der er ansøgt om at kunne benytte den 

lukkede krone, der er blevet rykket for at svar, forhåbentligt får klubben mulighed for 

fremadrettet mulighed for benytte den lukkede krone. OWB mener ikke det vil blive muligt at 

benytte rigsvåbenet i logoet. Det er stadig muligt at købe emalje mærker med det oprindelige 

logo. 

2. I 2009 forfattede OWB en KDAK/F 50 års jubilæumsbog, bogen blev skrevet ud fra det 

historiske materiale gemt i KDAK/F arkiver. KDAK Danmark arkiverne tilbage fra 1901 blev væk i 

1970-erne. Disse arkiver er blevet genfundet ved Dansk Veteranbil Klub og OWB er ved at få 

orden på en betydelig mængder kasser med arkiver og protokoller. Data er ved at blive 

indekseret i regneark, således det er muligt at få et overblik over materialet. OWB håber på en 

mulighed for at indekseringen vil blive tilgængelig på KDAK/F’s hjemmeside. 

 

Louise Christiansen: Rallytest, det efterspørges at det i fremtiden vil blive tilgængeligt for alle 

klubbens medlemmer. 

Michael Nielsen: Testen var et privat arrangement, med plads til meget begrænset plads. 

 

Michael Nielsen: Det er ærgerligt at der er datosammenfald mellem rally og baneløb. 

NEJ: Datoerne er søgt i oktober. Lang tid før baneløbene var planlagt. 

 

 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. 

 

Slut på generalforsamlingen kl. 21:40 

28 medlemmer fremmødt     

NEJ: Niels Erik Jørgensen 

RP:  Rune Pedersen   

DJ: Dorte Jørgensen 

OWB:  Ole W. Berg 

Referent: Jesper Nielsen 

Referat godkendt af dirigenten 

Niels Erik Jørgensen 


