
Referat af KDAK’s generalforsamling 20/11-2018 

Side 1 
 

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 Foreslår: 
 
Curt Clausen 
Minna Clausen 
 
De blev valgt. 
 

3. Formandens Beretning 
 
RP fremlagde formandens beretning (se vedhæftning) 
 
Kommentarer: 
 
OWB: Det er glædeligt at det går godt. Tæt på 100 medlemmer.  
OWB om logosagen: KDAK/F har igen fået tilladelse til at benytte den lukkede krone. 
 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
DJ Fremlagde regnskabet. 
 
Minna Clausen spørger til husleje i polymeren. DJ: dette kommer på næste års budget 3750kr  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Ingen indkomne forslag 
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6. Fremlæggelse af næste års budget, herunder fastsættelse af klubkontingenter 
 
DJ fremlagde budgettet for 2019 
 
Kontingentprisen er uændret. 

Budgettet for 2019 blev godkendt. 

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

 

På valg: 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Dorte M. Jørgensen  - Genopstiller. Enstemmigt valgt 
Lasse Burstynowitz - Genopstiller. Enstemmigt valgt 
Henrik Mink  - 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 
 
Anders Hartwig: Spørger til mediaaftale med Racemedia.  
NEJ svarer: KDAK betaler ikke til medie aftale, men det gør de andre klubber i MRS heller ikke. Det 
er primært Autoplus Dansk Super Rally og topkørerne. En Media aftale er afhængig af at man 
minimum kan sælge for 25000 kr. i reklamer. 
 
RP: har forsøgt med professionel reklamemand at sælge reklamefladen, dette var ikke muligt. 
 
Claus Lisberg: Man kommer ikke i tv hvis man ikke betaler til racemedia 
 
NEJ: Halvdelen af Autoplus Dansk Super Rally sponsoratet bliver benyttet til tv. 
 
Anders: Vil rallyudsendelserne komme TV2 Fyn hvis man betaler til medie aftale, NEJ: nej 
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Stig: Nogle klubber sælger til topholdene, de får reklamespottene men ikke nødvendigt vist bilen i 
udsendelsen. 
 
 
OWB: Redegjorde for sortering og indeksering af materialet fra KDAK’s moderklubs arkiver. 
Der er fundet yderligere 53 kasser som er ved at blive indekseret. 
OWB er ikke endnu færdig med arbejdet. 
Materialet fra 1901 1939 mangler  
Håber at være færdig til næste år. 
 
Claus Lisberg: Forslag til gratis kontingent til torsdagsrally deltagere under 25. Dette blev taget til 
efterretning af bestyrelsen. 
NEJ: overvejer at lave R1/C1 kursus i Sønderjylland med gode prøver til at øve noter, kunne 
kombineres med official kursus. 
 
Herefter var en større debat om hvorvidt DM overskygger MRS. Det var tydeligt at alle ønskede at 
MRS’s succesrige koncept forbliver bibeholdt. Men samtidig er der også ønsker om at de skal tælle 
til DM.  
 
 
Bestyrelsens forslag til aktiviteter for 2019: 
 
Sæsonstart. Virksomhedsbesøg 
20. januar Nytårsløb 
26. januar: Historisk Monte Carlo start i Assens 
Klubmeterskab 
Sommerarrangement ved Polymeren, hygge med pølser. 
2x torsdagsrally 
Søndagsrally, nyt koncept, afslappet klubrally 
13. juli Ørbæk marked 
12. oktober MRS/DM Rally 
19. november DASU Generalforsamling 
 
 
Slut på generalforsamlingen kl. 22:10 

29 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 


