
Referat fra KDAK Sport Fyns Generalforsamling - 25. november 2014 
på Skullerodsholm, Nr. Lyndelse kl. 19:30

Antal fremmødte: 30

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Bestyrelsen forslår Niels-Erik Jørgensen - og han vælges enstemmigt.

Pkt. 2 - Valg af stemmetællere

Dirigenten foreslår Ole W. Berg og Jannie Møller Fraas, som vælges.

Pkt. 3 - Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år

90 medlemmer - en fremgang på 10. Der er 47 licenser heraf 43 med rallylicenser, 1 
vejsportslicens, 2 banelicenser og 1 offroad-licens.
Tilfredsstillende medlemstal. Formanden roser alle officials og hjælpere. Klubbens økonomi er 
sund, men vi kommer ud med et underskud i 2013/2014.

Mange sportslige aktiviteter. 8 stk. hvoraf årets største var Anderup El Minirally i oktober.
En anden succes var også Metalrally hos SDE. Klubben fik 28 prøvemedlemmer, men ingen er 
holdt ved.
Formanden giver en kort orientering om de øvrige sportslige arrangementer.

Årets klubmestre i klubrally blev Henrik Lisberg og Camilla Povlsen i deres Citroen C2.

Under sociale aktiviteter havde vi i løbet året bl.a. hillclimb-aften, rulleaften på SDE og 
klubaften hos Skoda-museet.

Om sportslige resultater nævnes bl.a. Jacob Jensen og Claus Kammersgaards DM-sølv i 2WD-
mesterskabet. Klubben har også flere flotte resultater i minirally, rallysprint og klubrally.

MinirallySyd har fyldt meget i klubåret. Rigtig mange officials giver en hjælpende hånd og det 
er super flot. Curt og Minna håndterer sikkerheden. Søren og Niels-Erik deltager i løbsledelsen 
for MRS. Turneringen køres også i 2015.

Klubbladet udkommer kun én gang, som et julenummer. Deadline er den 1. december 2014.
KDAK.dk opdateres løbende, men mere info ønskes.

KDAK Catering er en vigtig indtægtskilde for klubben. Der mangler en person, som vil tage 
ansvar for cateringen og flere hjælpere ønskes også.

Hvad skal der ske fremover?  Flere medlemmer, mere gang i klubrally, flere sociale 
arrangementer, der skal være kvalitet i vore arrangementer.

Formanden runder af med en tak til vor bestyrelse, medlemmer, officials og sponsorer.

Ole W. Berg spørger til de nye medlemmer og vort historiske arkiv. Ole opfordrer bestyrelsen 
til bevare vort historiske arkiv og reoler ønskes, så det er nemt at komme til. Formanden giver 
et svar på begge spørgsmål.



Pkt. 4 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren Stig Mejlbjerg fortæller kort om driftsregnskabet. Lidt lavere indtægter end 
budgettet. Lille underskud på bl.a. rally-warmup'en i Gelsted. Under udgifter har vi brugt en 
del penge på officials og kørsel ifm. MRS. Kontoen repræsentation er steget lidt, men det 
skyldtes bl.a. KDAK-årsmøde og kørsel til DASU-møder. Efter afskrivninger kommer klubben ud 
med et underskud på ca. 12000 kr. Kassereren fortæller lidt om årsagen til de store 
afskrivninger. Der er enkelte kommentarer fra de fremmødte. Regnskabet er godkendt af de to 
revisorer. Der spørges lidt til klubbens værdipapirer - bestyrelsen arbejder videre med dette.
Regnskabet er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 5 - Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Ingen indkomne forslag.

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

Kassereren fremlægger årets budget og der håbes på lidt mere ved bl.a. Anderup El Miniralliet. 
Der forventes et lille overskud. Spørgsmål til beløbet omkring bestyrelsesmøder. 
Iflg. dirigenten og formanden har DASU en kontingentstigning for næste år på kr. 10,-.

Der foreslås en stigning på 10, 20 eller 25 kr. på klubbens kontingenter. En stigning på 25 kr. 
er vedtaget af 20 ud af de 30 fremmødte.

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

På valg som bestyrelsesmedlemmer er:

Stig Mejlbjerg (Kasserer) Genopstiller ikke
Bent Andersen Genopstiller ikke
Lasse Burstynowitz Genopstiller

På valg som suppleant til bestyrelsen er:

Henrik Jensen Genopstiller ikke

Der er ingen forslag til kasserer fra bestyrelsen. Dorte Jørgensen forslår Finn Emborg, men han 
ønsker ikke at stille op.
Jannie Møller Fraas forslår Dorte Jørgensen - og hun ønsker kun at stille op for klubbens skyld. 
Ole W. Berg forslår sig selv til kassererposten for et år.
Palle Andersen kommenterer kasserervalget. Ole W. Berg vil gerne trække sig for valget, hvis 
Dorte Jørgensen stiller op.
Dorte Jørgensen er valgt, som kasserer for 2 år.

Der forslås Henrik Mink, som bestyrelsesmedlem til bestyrelsen og Henrik Mink vil gerne stille 
op. Rene Christensen ønsker også at stille op. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 



Valgresultater:

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Lasse Burstynowitz  24 stemmer Valgt
Henrik Mink 25 stemmer Valgt
Rene Christensen 3 stemmer ikke valgt

1 blank

Valg af suppleant:

Stig Mejlbjerg 13 stemmer Valgt 
Rene Christensen 11 stemmer ikke valgt

4 blanke

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

På valg som revisorer er:

Palle Andersen
Finn Emborg

Begge er genvalgt igen-igen.

Pkt. 9 - Eventuelt

Formanden har en lille gave til Bent Andersen og Henrik Jensen som tak for deres tid i 
bestyrelsen. 
Palle Andersen fortæller lidt om officialarbejdet i MiniRallySyd-turneringen. Palle Andersen har 
en lille præmie til Dorte Jørgensen for årets ”rallyassistent”.
Ole W. Berg fortæller om klubbens vognmærker, som stadig er til salg.
Formanden beretter om klubbens grillpølser, som er til salg. 350 kr. for en kasse med 30-33 
stk. pr. kasse. Klubben har 14 kasser.
Jan Hansen opfordrer til nogle flere remindere / nyhedsbreve.

Dirigenten takker for ro og god orden på generalforsamlingen. Generalforsamlingen afsluttes 
med kaffe/brød. Derudover beretter Niels-Erik Jørgensen om nyt fra DASU / MRS.

Referent:
Michael Nielsen
Bestyrelsesmedlem
KDAK Sport Fyn

25. november 2014

Tiltrådt af dirigenten 1. december 2014,

Niels Erik Jørgensen


