
Referat fra generalforsamling - tirsdag den 25. november 2008
Skullerodsholm Aktivitetshus, Nr. Lyndelse

Antal fremmødte: 27

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.

Bestyrelsesforslag  til  vedtægtsændring  vedr.  ny  medlemsstruktur  på  linie  med  DASU’s  nye 
medlemsstruktur.  

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

Bemærk  at  den  ovenfor  vedtagne  vedtægtsændring  vedr.  ny  medlemsstruktur  anvendes  som 
grundlag for kontingentopkrævning.  

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  efterfølgende,  at  generalforsamlingen  ikke er  lovligt  indkaldt  i  henhold til 
vedtægterne. Dette skyldes, at klubbladet udkom forsinket og OWB spørger generalforsamlingen om accept af 
dette. Dette gives og flere af de tilstedeværende nævner også, at indkaldelsen i det mindste lå rettidigt på www. 
KDAK.dk.

Pkt. 2

Som stemmetællere for en eventuel afstemning foreslår OWB: Line Nissen og Jannie Møller Jørgensen. Begge 
vælges enstemmigt.

Pkt.3

NEJ  fremlægger  sin  beretning  for  klubåret  2008.  Igen  i  år  er  beretningen  understøttet  af  en  PowerPoint 
præsentation  inklusiv  stikord  og  billeder.  NEJ  gennemgår  klubbens  tilstand,  årets  arrangementer  og 
medlemmernes bedrifter i øvrigt.  

Nogle hovedpunkter fra beretningen:

• Klubben har nu 83 medlemmer, hvilket er en lille tilbagegang på minus 1.

• Vi har i alt 57 licenser i klubben og dette er en pæn fremgang på +7. - Med et medlemstal på 83 er hele 
68,7 % af medlemmerne aktive, hvilket er utroligt flot.

• Hvis klubmesterskab i Eco-rally og vores assistance til Yokohama-finalen medregnes har vi haft i alt 11 



sportslige arrangementer, hvilket nok er lige i overkanten iflg. NEJ.

• Vi har ikke haft så mange sociale arrangementer; faktisk kun klubmesterskabet, der blev afholdt hos 
Munck Asfalt i Fjelsted med efterfølgende spisning med grill. Dette var et meget populært arrangement 
med mange deltagere.

• Klubbens økonomi fortsat er fin, men vi har haft et beklageligt underskud på vores DM-rally, som ellers 
i øvrigt var et velgennemført arrangement med styr på tidsplanen.

• Økonomien vedr. selve klubdriften er til gengæld under fuld kontrol og giver et pænt overskud.

• Rent sportsligt har det været et godt år med mange præmier og placeringer til klubbens meget aktive 
medlemmer. I Rally er disse er kommet hjem i både DASU regionalt rally,  Syd Cup, VOC-DK og 
Yokohama-mesterskabet. Det er blevet til i alt 12 top-3 placeringer. Ydermere har KDAK/F  vundet 
klubholdsturneringen i både Syd Cup og Yokohama mesterskabet.

• I klubrally er det også gået fint med 6 top-3 placeringer i JFM og MSSV. - Her vinder KDAK/F også 
klubholdsturneringen i MSSV

• NEJ efterlyser igen i år indlæg til klubbladet som i 2008 er udkommet i en udgave færre end normalt. 
Desuden opfordres de aktive til  at  give input til  www.kdak.dk, der  får flere og flere besøg.  Web-
masteren  (Michael  Nielsen)  lægger  gerne  alt  tilgængeligt  materiale  på  hjemmesiden  i 
medlemssektionen, men tekst og data skal komme fra de aktive.

• KDAK catering  er  blevet  til  en  fast  bestanddel  af  alle  klubbens  arrangementer  og  skal  fortsætte. 
Samtidig er catering et af 3 økonomiske ben, som klubben hviler på. - Frivillige til KDAK catering 
efterlyses.

• Vedr. planerne for 2009:

o Vi skal have lidt færre arrangementer

o Vi skal have større fokus på det, som vi vælger at lave.

• NEJ slutter af med at takke både bestyrelsen og medlemmerne for samarbejdet i 2008.

Ole W. Berg tager herefter ordet som dirigent og konstaterer, at formanden langt fra ser nedslidt ud på trods af 
det høje aktivitets niveau. 

Formandens beretning vedtages enstemmigt ved akklamation.

Pkt. 4

Lars Møller fremlægger klubbens reviderede regnskab, som viser et underskud ca. kr. 33.000. Dette skyldes 
hovedsagligt et næsten tilsvarende underskud på årets DM-rally, der skuffende med indtægter på ca. kr. 60.000 
under budget. Dette skyldtes mest manglende deltagere, men også caterings omsætning skuffede til DM-ralliet.

Udgifter til øvrige sportsarrangementer og klubdriften følger budget meget præcist. Sociale arrangementer er 
under budget, da der som nævnt i formandens beretning ikke har været særlig mange arrangementer.

Vores likvide beholdning er faldet med ca. kr. 45.000 til i alt kr. 85.000. Dette skyldes både underskuddet på 
DM-ralliet og investeringer i materiel samt varer til catering. Desuden har vi en ikke betalt regning fra DM-
ralliet på ca. kr. 22.000.

Herefter gennemgik LM og NEJ i fællesskab det detaljerede DM-rallyregnskab. Som allerede nævnt skuffede 
deltagerantallet. Der var budgetteret med 75 deltagere, men kun 41 startede. - Andre afvigelser fra budgettet:

• Programsalg – ca. kr. 12.000 under budget

• Merudgift til ekstra startnumre for sidevindue.

• Leje af cirkusplads Faaborg – kr. 2000 – uden for budget

• Udgift vedr. leje af DASU ure – kr. 7000 – glemt i budget

• Udgift vedr. udbedring af veje, prøver – kr., 4916 – langt under budget (kr. 25000)

http://www.kdak.dk/


Herefter en livlig debat om DM-ralliet og ikke mindst om de manglende deltagere. Debatten omfattede også 
mulige tiltag til at modvirke dette i fremtiden. - 3 hovedårsager til det lave deltagerantal blev slået fast:

• Der blev i efteråret afviklet 3 DM-rallies på 4 uger,  som er ret kort tid, hvis deltagerne skal både 
reparerer og skaffe penge til deltagelse.

• Vores rally var nr. 2 i rækken kun 14 dage efter efterårets første rally.

• De sjællandske kørere fra den nedre del af seedningslisten manglede i udtalt grad.

Desuden blev debatteret om manglende medieomtale var en del af forklaringen. Nanna Harboe foreslog, at 
fremtidige rallies evt. kunne laves i samarbejde med en avis for at sikre medieomtale.

Derpå blev materialelisten gennemgået af LM:

Udover tilgang og forbrug af materiel i forbindelse med DM-ralliet er der ikke de store ændringer på denne. Dog 
har klubben investeret i nye metalskilte og klistermærker med KDAK-logo. Disse er tilgået materialelisten med 
følgende værdier:

• KDAK metalskilte: kr. 8699,-

• KDAK klistermærker: Kr. 7876,- (flerfarvet tryk, derfor relativt kostbare)

Ved gennemgangen af materialelisten bemærkede Finn Emborg (KDAK revisor), at et digitalkamera årg. 2001 
næppe er kr. 2000,- værd. - Ved gennemgangen af klubbens likvider havde klubbens revisor endnu en forsinket 
revisionsbemærkning:  BG-Invest eksisterer ikke mere (overtaget af Danske Bank), men Finn mener alligevel, 
som ansat i Danske Bank, at kunne stå inde papirets gyldighed!

Ingen spørgsmål fra forsamlingen efter gennemgangen. - Disse er taget undervejs inkl. debat.

Generalforsamlingen godkender herefter regnskabet enstemmigt.

Pkt. 5.

Ingen forslag fra medlemmerne.

Fra  bestyrelsen  forelå  et  forslag  til  vedtægtsændring vedr.  ny medlemsstruktur  på  linie  med DASU’s  nye 
medlemsstruktur. Ordlyden var som følger:

§ 5 – ny  tekst:

Medlemstyper og kontingent  

Stk. 1. Klubben har almindelige medlemmer, aktive medlemmer, almindelige 
husstandsmedlemmer, aktive husstandsmedlemmer og ungdomsmedlemmer, - alle 
som defineret i DASU's reglement 1. Endvidere kan klubben have støttemedlemmer.

Stk. 2. Klubkontingentet for almindelige og aktive medlemmer vedtages for det kommende år 
på den ordinære generalforsamling. For øvrige medlemstyper fastsættes reducerede 
klubkontingenter af bestyrelsen. Ud over klubkontingentet opkræves de gældende 
kontingenttyper til DASU. Husstandsmedlemmer modtager ikke klubbens 
publikationer særskilt.

Stk. 3. Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke indgået den 1. 
februar, anses vedkommende medlem som udmeldt. Et medlem, der optages efter den 
1. juli, betaler kun halvt kontingent det pågældende år.

§ 8 stykke 2  – ny  tekst:

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år normalt i uge 47, 48 eller uge 49, dog 
senest 10 dage efter DASU's repræsentantskabsmøde, med følgende dagsorden:

§ 8 stk. 2 ændres, da DASU’s repræsentantskabsmøde iflg. NEJ hvert 7. år vil falde så sent som uge 48. 



Derudover  blev  DASU’s  nye  medlemsstruktur  inkl.  kontingentsatser  udleveret  til  generalforsamlingen  og 
gennemgået  af NEJ. Den nye  struktur betyder  blandt andet,  at  kontingent for et  aktivt medlem er inkl.  en 
grundlicens.

Dette gav anledning til  et  spørgsmål  fra Anders Hartwig,  der  spurgte om pågældende grundlicens dermed 
udlignes når man løser f. eks. en rallylicens. Dette bekræftede NEJ og sagde samtidig, at han ikke kender de 
eksakte satser, men det bliver billigere samlet set.

Ole W. Berg havde den kommentar, at der vil være et bedre kontingent-grundlag, da seniormedlemmer ikke 
findes mere.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt.

Pkt. 6

Herefter fremlagde Lars Møller næste års budget, som adskiller sig fra sidste års budget ved at have noget færre 
arrangementer. DM-rally og klubrally skal vi dog fortsat afvikle. 

Lars Møller fremlagde desuden bestyrelsens forslag til næste års medlemskontingenter med udgangspunkt i 
DASU’s nye medlemsstruktur og vist i nedenstående skema:

NYT KONTINGENTSYSTEM (inkl. Licens)
Antal DASU KDAK I alt Fortjeneste

Almindeligt medlem 225 450
Aktivt medlem inkl. Grundlicens 450 675
Husstandsmedlem 45 170
Husstandsmedlem inkl. Grundlicens 225 350
Ungdomsmedlem inkl. Grundlicens 4 225 125 350 500
I alt 83 17.575

72

7

16.200

875

225

125

Se evt. også DASU’s informationsmateriale til repræsentantskabsmødet, side 57 på DASU’s hjemmeside: 

http://www.dasu.dk/media/filebank/org/reprasentantskabsmode_2008.pdf  

Konklusionen er, at vi i det nye budget i fastholder ca. samme provenu fra medlemskontingenter, som i 2008 til 
KDAK, dvs. ca. 15.000 - 16.000 kr.

Nyt kontingent til DASU for et aktivt medlem inkl. grundlicens er, som det fremgår kr. 450,-.

Nyt grundkontingent til KDAK foreslås til kr. 225,-. Dermed i alt kr. 675,- i licens for et aktivt medlem inkl. 
grundlicens. I dag betaler et aktivt medlem med grundlicens (R3) ca. kr. 930,- årligt. – Der er således tale om en 
klar besparelse for aktive medlemmer med grundlicens.

Bestyrelsen foreslår at fastsætte KDAK kontingent til de øvrige medlemstyper ud over de aktive til ca. halvt 
grundkontingent som hidtil, men ifølge vedtægterne er dette alene bestyrelsens beslutning.

På udgiftssiden vedr.  klubdrift  er  budget  2009 lagt  på samme niveau som 2008.  Dog har klubben 50 års 
jubilæum til næste år og dette skal markeres. – Se også pkt. 9.

Nogle få hovedtal fra budgetforslag 2009:

• Indtægt medlemskontingenter: Kr. 42.000,- 

• Kontingent til DASU: Kr. 27.000,-

• Overskud DM-rally: Kr. 20.000,-

• Overskud pålidelighedsløb: Kr. 0,-

• Overskud Klub-rally: Kr. 4.000,-

• Catering overskud: Kr. 10.000,-

• Udgift 50 års jubilæum Kr. 10.000,-

• Budgetteret overskud i alt: Kr. 2.700,-

Alle spørgsmål blev taget undervejs i gennemgangen.

http://www.dasu.dk/media/filebank/org/reprasentantskabsmode_2008.pdf


Budget og medlemskontingent blev efterfølgende vedtaget enstemmigt.



Pkt. 7

På valg som bestyrelsesmedlemmer for 2 år er:

Lars Møller (Kasserer) Genopstiller 
Bent Andersen Genopstiller
Rune Chr. Pedersen 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

Eventuelt

Vedr. KDAK/F’s 50 års jubilæum den 9. april 2008:

NEJ efterlyser gode forslag vedr. vores jubilæum og nævner desuden, at vi måske bør nedsætte et udvalg. - NEJ 
foreslår selv følgende muligheder:

• Reception

• Reception + sportsligt arrangement

Medlemmerne supplerede med følgende forslag:

• Ole W. Berg: Det sportslige arrangement kunne være et Eco-rally

• Søren Jensen: Vi skal være i galla og så griller vi pølser! - Søren uddyber sit indlæg med, at KDAK 
navnet forpligter og vi bør være i galla.

• Palle Andersen: Foreslog et arrangement sammen med vores DM-rally og evt. på Egeskov, som er et 
”til pas kongeligt sted”.

Alle forslag er taget til efterretning af bestyrelsen, men formanden betvivler, at Palles forslag kan gennemføres 
hverken praktisk eller økonomisk.

Fremvisning præmier vundet af KDAK’s klubhold:

Præmier  vundet  i  klubholdskonkurrencen  i  Syd  Cup  og  Yokohama  mesterskabet  2008  blev  fremvist  og 
rundsendt i forsamlingen..

Klubmesterskab i Eco-Rally:

NEJ forestod herefter uddeling af præmier i klubmesterskabet i Eco-rally:

• Nr. 1 - Finn Emborg & Lars Møller

• Nr. 2 - Michael Nielsen & Iver Bertel

• Nr. 3 - Palle Nielsen & Leif Jensen



Generelt vedr. DASU repræsentantskabsmøde:

NEJ  informerede  om  andre  nyheder  fra  DASU’s  repræsentantskabsmøde  ud  over  allerede  nævnte  nye 
medlemsstruktur. 

• Ny formand for DASU’s bestyrelse blev valgt: Bent Mikkelsen, som også var KDAK/F’s valg. Hans 
Bruun var også formandskandidat, men trak sig og fortsætter i stedet som menigt medlem.

• Til rallyudvalget er valgt flere nye medlemmer: Mie Petersen og Carina Møller, der begge er aktive 
DM-rallykørere. – Disse to piger var også på KDAK/F’s ”hitliste”. 

• Johannes Fraas fortsætter som formand for rallyudvalget.

• DASU har fået en ny motorsportsdisciplin tilknyttet: Virtual Racing. Pågældende klub har indtil videre 
medlemskab af DASU sponseret af Den Blå Avis og tæller over 180 medlemmer.

DASU’s 60 års jubilæum:

OWB har på klubbens vegne været til DASU’s 60 års jubilæum, der bød på flere andre begivenheder:

• Vigtigst var nok, at DASU har fået Dansk Metal som sponsor med et beløb på 2 millioner kr. om året. 
Disse er mere eller mindre øremærket som støtte til klubrally og Formel Ford 1600.

Vedr. DM-rally serien generelt:

Jan Hansen spurgte til bestyrelsens holdning vedr. aflysningen af BMC, Bramminges DM-rally i juni næste år.

NEJ svarede, at man så vidt muligt må undgå dato sammenfald mellem rally og DTC, da flere personer er aktive 
begge steder. DTC har fortrinsret pga. TV-aftaler. 

DM-serien er  i  øjeblikket  nede på 2 afdelinger  (september  mesterskabet,  som nogen spøgefuldt  har  sagt). 
Forskellige mulige løsninger blev diskuteret, men løsningen skal næppe findes i dette forum.

Finn Emborg  var  inde på,  at  Nordborg  Rally måske  kan opgraderes  til  et  DM,  men  NEJ  mener  ikke at 
pågældende klub har de rette ressourcer.

NEJ kunne informere om, at yderligere 2 DM rallies givetvis er under planlægning:

• Det forlyder, at Finn Højlund, SAK er ved at lave et rally i foråret 2009.

• Desuden vil SAS, Slagelse formodentligt lave rallyfinale igen i 2009.

Afgiftsfrie rallybiler med prøveskilte må fortsat ikke køre i udlandet, men der arbejdes iflg. NEJ på at løse dette, 
som kun er et spørgsmål om forsikring. Dermed kan Wikinger Rallye i Schleswig måske nå at blive et DM-rally.

KDAK DM-rally d. 25.- 26. september 2009

NEJ fortsatte herefter med omtale af vores kommende DM-jubilæumsrally i 2009:

• På baggrund af erfaringer fra i år vil næste års rally blive et mere kompakt 1-dages løb med afvikling 
lørdag og måske teknisk kontrol fredag. – Dette er åbenbart mere ”spiseligt” for deltagerne.

• Ambitionsniveauet er generelt skruet lidt ned og vi har et problem med at vende tilbage til området lige 
vest for Odense.

• Løbsområdet vil blive Sydfyn omkring Svendborg.

• Rally hovedkvarter vil vi søge at placere i Svendborg og helst i en god stor sportshal.

• Det forventes, at vores DM-rallyarrangement er mere synligt i en lidt mindre by som Svendborg.

• NEJ fastslog, at han går ind for et startgebyr på + samme niveau som for 2008.

• Vi har sikret os, at der i 2009 er 3 uger fra foregående DM-rally til KDAK DM-rally grundet erfaringer 
med manglende deltagere.



Der var i øvrigt masser af bemærkninger og livlig debat omkring DM-ralliet, som det vil føre for vidt at 
gengive her. - Se også debat vedr. manglende deltagere i 2008 under punkt 4, DM-rallyregnskab.

Andet eventuelt:

Da debatten ebbede ud rundede dirigenten (OWB) af og gav ordet til Lars Augustinus, der kunne meddele, at det 
stadig var muligt at komme med til årets KDAK/F julefrokost hos ham og Nanna i Gudme.

Til sidst blev ordet givet videre til formanden (NEJ), der takkede generalforsamlingen for god debat samt god ro 
og orden. 

Herefter hyggesnak og måske en kop kaffe mere.

Generalforsamlingen slut: Kl. 22:20

  

Referent:
Michael Andersen
Sekretær
KDAK Sport Fyn

3/12 2008


