
 
 
 Referat KDAK/F generalforsamling 

 tirsdag den 27. november 2012  -  kl. 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) Fremlæggelse af næste års budget, herunder fastsættelse af klubkontingen-

ter.  

  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. 6: På valg som bestyrelsesmedlemmer er 

    Lars Møller (Kasserer)  Genopstiller IKKE 
    Bent Andersen   Genopstiller  
    Rune Pedersen   Genopstiller  

   På valg som suppleant til bestyrelsen er 
    Henrik Jensen   Genopstiller  
 
Ad pkt. 7: På valg som revisorer er 

    Palle Andersen   Genopstiller 
    Finn Emborg   Genopstiller 

 

Ad pkt. 9: Bestyrelsen vil give en orientering om aktiviteterne i 2013 – herunder 
klubbens fortsatte engagement i Mini Rally Syd, samt et evt. tiltag omkring 
køb og drift af KDAK klubrallybil til udlejning. 

 
Antal fremmødte: 25 + 1 medlemmer 
 



1) Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Ole. W. Berg – Vedtages enstemmigt. Dirigenten konstaterer, at GF er 
indkaldt rettidigt. Dirigenten ønsker tillykke til Niels Erik Jørgensen med valget til  
Rallyudvalget, samt med tildelingen af Gert Nielsen-prisen, som er tildelt 
 Arne Pagh og Niels Erik Jørgensen for deres breddearbejde ifm. Minirally Syd-turneringen. 

 

2) Valg af stemmetællere 

Dirigenten foreslår Rasmus Andersen & Simon Andersen - Vedtages enstemmigt 

 

3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 

86 medlemmer i 2012 (samme som 2011) – heraf 46 aktive (licenser). 
Økonomi – klubben har en sund økonomi. 
Diverse arrangementer i løbet af året – både sociale og sportslige. 
Medlemmernes sportslige resultater gennemgås. 
KDAK/F er en fast del af Minirally Syd, hvor klubbens hold absolut arbejder meget 
professionelt – Både ifm. afvikling af hastighedsprøver, samt ved alvorlige uheld. 
Medlemmerne opfordres til at sende mere materiale til webmasteren samt bladredaktøren. 

Formanden slutter med at takke klubbens bestyrelse, medlemmer, tilhængere og sponsorer. 

Det foreslås fra salen at sende klubblad til de ”tilhængere”, som hjælper ifm. afvikling af rally. 

Formandens beretning tages til efterretning med bifald! 

 

4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kassereren gennemgår årets resultat, hvilket er tæt på det budgetterede. 
Der er afskrevet lidt på vores materiel ifm. flytning af lageret. 
Årets overskud er på små 6.000,- 
Årets regnskab vedtages enstemmigt! 

 

5) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

NIL! 

6) Fremlæggelse af næste års budget, herunder fastsættelse af klubkontingenter. 
Kontingentet fortsætter uændret. 
Der budgetteres med et rundt ”NUL” i den kommende sæson. 
Budgettet vedtages enstemmigt! 

 

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

På valg som bestyrelsesmedlemmer er 

    Lars Møller (Kasserer)  Genopstiller IKKE 
    Bent Andersen   Genopstiller  
    Rune Pedersen   Genopstiller  



På valg som suppleant til bestyrelsen er 
    Henrik Jensen   Genopstiller  
 

Bestyrelsen foreslår Claudia Ottesen som kasserer – vælges enstemmigt med aplaus!! 
Bent og Rune vælges enstemmigt for to år. 

Henrik vælges enstemmigt som suppleant for ét år. 

 

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

På valg som revisorer er 

    Palle Andersen   Genopstiller 
    Finn Emborg   Genopstiller 

Begge revisorer vælges enstemmigt. 

 

9) Eventuelt 

Formanden orienterede om aktiviteterne i 2013 – herunder klubbens fortsatte engagement i 
Mini Rally Syd. 

Nanna Harboe spørger forsamlingen, om der er stemning for KDAK-julefrokost – enkelte 
melder, at det vil de gerne bakke op om. Dorte Jørgensen opfordrer klubbens medlemmer til 
at bakke op, da der ellers ikke bliver flere sociale arrangementer. OWB foreslog, at 
arrangementet laves i samarbejde med bestyrelsen, som evt. giver et "socialt" tilskud. 

Claus Lisberg takker klubbens officials for årets indsats. 

Palle Andersen fortæller, at det forsøges at gøre officialsteamets afvikling af rally til et socialt 
arrangement. 

Formanden takker kassereren for de 8 år, han har styret klubbens økonomi. 

Ole W. Berg opfordrer bestyrelsen til at genoplive vandrepokalen ”Jyllands-pokalen” 
(arbejds/flidspåskønnelse), dog skal Søndersø Kartingklub og Motorklubben Centrum 
spørges – pokalen står ved OWB, som gerne afleverer pokalen til dette formål. 
 
Den officielle del slut kl. 20.50. 
Herefter kaffe og kage, hvor formanden herunder informerede om klubbens aktiviteter i den 
kommende sæson. 

Rally Warm Up i marts 

4 Minirallies i MRS-regi 

JFM KR I September 

Klubmesterskab i KR – dato fastsættes, når vi kender den endelige kalender 

Aften-arrangementer – Prøv rally 

Dertil sociale arrangementer – Klubbens medlemmer opfordres til at komme frem med nogle 
idéer til sociale arrangementer. 
 



Endvidere orienteredes om DASUs repræsentantskabsmøde. 
 
Sikkerheden i rally blev diskuteret. 
 
Formanden orienterede om, at han træder tilbage om et år, hvorfor der til den tid skal findes 
en ny formand. 
 
 
Referent: 
Rune Pedersen, sekretær 
 
 
Tiltrådt af dirigenten 
 
 
 
 
Ole W. Berg 
9/12 2012 
 


