Referat fra generalforsamling - tirsdag den 20. november 2007
Skullerodsholm Aktivitetshus, Nr. Lyndelse
Antal fremmødte: 25
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 klubkontingenter.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant i henhold til § 7 stk. 1
8) Valg af revisorer i henhold til § 6 stk. 2
9) Eventuelt

Pkt. 1
Niels Erik Jørgensen (NEJ) byder velkommen og foreslår Ole W. Berg som dirigent. Ole vælges enstemmigt,
takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og i meget god tid i henhold til
vedtægterne.
Pkt. 2
Som stemmetællere for en eventuel afstemning vælges: Bent Andersen & Jan Hansen.
Pkt.3
NEJ fremlægger sin beretning for klubåret 2007, som han i år har valgt at lade understøttet af en PowerPoint
præsentation inklusiv stikord og billeder. Denne fremstiller på levende vis årets arrangementer og klublivet i
øvrigt.
Nogle hovedpunkter fra beretningen:
•

Klubben har haft en lille medlemsfremgang på +4.

•

Vi har i alt 50 licenser og med et medlemstal på 84 er næsten 60 % af medlemmerne aktive.

•

Klubbens økonomi fortsat er fin og vi er godt rustet til fremtiden.

•

Klubåret 2007 har været lidt tyndt mht. sociale arrangementer. Input fra medlemmerne efterlyses af
NEJ.

•

NEJ efterlyser indlæg til klubbladet og desuden opfordres de aktive til at give input til www.kdak.dk,
som indeholder en medlems-sektion til de aktives hjemmesider. Web-masteren (Michael Nielsen)
hjælper gerne med udformning af disse sider, men tekst og data skal komme fra de aktive.

•

Frivillige til KDAK catering efterlyses.

•

NEJ slutter af med at takke for samarbejdet i 2007.

Ole W. Berg beder herefter om ordet og vil gerne sætte beretningen til debat. OWB spørger blandt andet til
samarbejdet med Motorklubben Centrum (MKC). NEJ svarer, at vi ikke har noget officielt regelmæssigt
samarbejde, men samarbejder fra arrangement til arrangement. Der foreligger ikke nogen konkrete planer mht.
yderligere samarbejde eller i yderste konsekvens fusion. Hvis dette skulle komme på tale ligger det fast, at
klubbens navn vil være KDAK.
Curt Clausen kommenterer at KDAK´s tilstedeværelse med prøvemandskab under DM-rallyet på Bornholm ikke
er nævnt i beretningen.
I øvrigt tager medlemmerne beretningen til efterretning og den vedtages enstemmigt.
Pkt. 4
Lars Møller fremlægger regnskabet, som viser et driftsresultat på kr. ca. 20.000. Efter afskrivning på klubbens
materialelager bliver overskuddet på ca. kr. 6.800.
Samlet set har årets sportsarrangementer været pænt på budget. KDAK catering har givet et overskud på kr.
10.800 ved en omsætning på ca. kr. 22.000. Vores likvide beholdning er vokset med ca. kr. 18.000.
Dermed har vi en sund økonomi.
Generalforsamlingen godkender regnskabet enstemmigt.
Pkt. 5.
Ingen forslag er indkommet fra bestyrelsen eller medlemmer.
Pkt. 6
Lars Møller fremlægger næste års budget, som adskiller sig fra sidste års budget ved at indeholde et DM-rally.
Dette er budgetteret med et overskud på kr. 20.000. Derudover ligner budgettet meget det gamle budget og vi
forventer da også at gennemføre det samme antal arrangementer som i 2007 ud over DM.
Indtægt fra medlemskontingent er fastsat som uændret i forhold til 2007, dvs. ca. kr. 36.000.
Budgetteret overskud for hele 2008 er på kr. 21.200.
Lars Møller fremlægger bestyrelsens forslag til næste års medlemskontingenter:
Nuværende grundkontingent til KDAK + kr. 20,- Dermed bliver grundkontingentet kr. 255,- og alle andre
kontingenter beregnes forholdsmæssigt ud fra dette. Seniormedlemmer betaler f. eks. ½ grundkontingent.
DASU forventes at holde uændret kontingent i 2008. Det endelige DASU-kontingent fastsættes på
repræsentantskabsmødet lige efter vores egen generalforsamling. – Se i øvrigt notat 12.12.2007 på sidste side i
dette referat.
Budget og medlemskontingent vedtages enstemmigt.
Pkt. 7
På valg som bestyrelsesmedlemmer for 2 år er:
Niels Erik Jørgensen
(Formand)
Genopstiller
Michael Andersen
(sekretær)
Genopstiller
Michael Nielsen
Genopstiller
Ingen andre kandidater melder sig og alle vælges enstemmigt ved akklamation.
På valg som suppleant til bestyrelsen for 1 år er:
Søren Jensen
Genopstiller
Ingen andre kandidater melder sig og Søren Jensen genvælges enstemmigt ved akklamation.

Pkt. 8
På valg som revisorer er:
Palle Andersen
Genopstiller
Finn Emborg
Genopstiller
Ingen andre kandidater melder sig og begge genvælges ligeledes enstemmigt ved akklamation.

Pkt. 9
Ole W. Berg beder om ordet under eventuelt, som formand for KDAK Historik afdelingen. OWB foreslår en
produktion af KDAK skilte i oldtimer stil dvs. metalskilte med emalje. Disse vil kunne fremstilles for ca. kr.,
180,- og sælges til interesserede medlemmer for kr. 200,- Her tænkes især på medlemmer med klassiske og
historiske biler.
NEJ tilføjer, at KDAK/F af flere årsager meget gerne vil tiltrække medlemmer med historiske biler og
ovennævnte KDAK skilte kunne være et godt hjælpemiddel i denne sammenhæng. Det nævnes også, at
klistermærker med ø80 mm KDAK logoer vil blive genoptrykt.
NEJ fortsætter herefter med omtale af kommende sportsarrangementer i 2008:
DM-rally d. 26.- 27. september 2008 (gentages i 2009)
•

Der arbejdes med et set-up, som skal være ens for begge år.

•

Afvikling vil ske over 2 dage med specialprøver både fredag aften og lørdag.

•

Løbsledelsen vil starte med at planlægge et skrivebordsrally, som herefter søges godkendt hos
myndighederne, der mange steder vil have ny bemanding pga. kommunalreformen. Herefter vil man
indhente beboertilladelser.

•

2-3 specialprøver ønskes afviklet med KDAK prøvemandskab. Medlemmerne opfordres til at melde sig.

•

Herudover forventes 30-40 personer fra Motor Sport Sønderjylland at hjælpe.

•

Hovedkvarter for rallyet vil blive placeret i Odense, hvor også en publikumsprøve placeres;
formentlig i Industrikvarteret Odense SV.

•

Alle godkendelser skal være klar før sommerferien.

Desuden oplistede NEJ klubbens øvrige planlagte sportsarrangementer i 2008:
•

Klubrallykurser - 3 stk.

•

JFM i klubrally – Afvikles med start i Ullerslev hos Gert Vestergaard

•

Klubrallysprint - Afvikles igen i Fjeldsted

•

Klubmesterskab i klubrally

Ole W. Berg tilføjede desuden at vi måske igen til næste år vil stille arbejdskraft til rådighed for DASU Classic,
hvis de laver et stjerneløb, der passerer Fyn.
Herefter bad Curt Clausen om ordet vedr. økonomiløb:
Iflg. Curt er der kun 3 aktive hold på Fyn i økonomiløb lige nu. Andre medlemmer opfordres til at stille op og
dermed skabe mere konkurrence. Desuden efterlyser Curt deltagere til historiske pålidelighedsløb.
Til sidst opfordrede Curt til, at Niels Jørn Larsen ”Krølle” fra Bramming Motor Club indstilles til en DASU
fortjenstmedalje på det kommende repræsentantskabsmøde for sin særdeles aktive tilværelse som rally-official
overalt i Danmark.
Jannie Jørgensen spurgte lidt forsinket til hvorfor budgettet rummer flere penge til bestyrelsesmøder / spisning

for bestyrelsen end der er afsat til sociale arrangementer. Dette gav yderligere kommentarer fra flere
medlemmer, hvor flertallet fandt det i orden, at der er afsat penge til bestyrelsen. Mange gav dog udtryk for, at
ambitionsniveauet er for lavt i klubben mht. sociale arrangementer.
NEJ gav udtryk for undren over manglende tilslutning til f. eks. årets klubaften med Paris-Dakar deltageren
Marc Dullum, der ikke var særligt velbesøgt. – Gode ideer til klubaftener blev efterlyst af NEJ.
Michael Christoffersen foreslog vedr. sociale arrangementer, at klubmesterskabet i klubrally afsluttes med en
fællesspisning.
Da debatten ebbede ud bad NEJ om ordet og takkede generalforsamlingen for god ro og orden, men henviser til,
at der vil være præmieoverrækkelse vedr. MSSV og DASU mesterskaber i klubrally og økonomiløb under
kaffen.
Herefter slutter den officielle del af generalforsamlingen ca. kl. 21.20
Herefter almindelig hygge, rallysnak og som nævnt præmieoverrækkelse.

Referent:
Michael Andersen
Sekretær
KDAK Sport Fyn

Notat vedr. kontingent / DASU- repræsentantskabsmøde 2007:
På det nyligt afholdt DASU repræsentantskabsmøde blev det vedtaget at bibeholde nuværende DASUkontingent også for 2008.
Ligeledes vil alle DASU-medlemstyper være uændret i 2008, men bliver revideret på næste års
repræsentantskabsmøde. En hensigtserklæring blev vedtaget vedr. dette.
Dermed har bestyrelsen vedtaget at udskyde næste års KDAK/F generalforsamling til efter DASU
repræsentantskabsmøde 2008. Herved får vi bedre mulighed for at justere vores medlemstyper og vedtægter
inden generalforsamlingen.
Michael Andersen
12.12.2007

