Referat generalforsamling 8/12-2020
Møde start: 19:30
Velkomst ved RP

1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår NEJ, enstemmigt valgt
NEJ konstatere at generalforsamling er lovligt indkaldt

2) Valg af stemmetællere
NEJ foreslår:
Curt og Minna Clausen
De blev valgt

3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år
RP fremlagde formandens beretning
Kommentarer
OWB Spørger ind til tilladelser og afholdelse af løb i Tyskland? Svar NEJ, MRS samarbejder
med en tysk klub som sørger for afholdelse af løbet
Curt Clausen Er det en mulighed at lave flere små lokale klubrally for at tiltrække nye
medlemmer? Svar RP, bestyrelsen tager det op til næste møde
Kan det eventuelt lade sig gøre at samarbejde med MKC og Hans Oluf om løb og
sammenlægning af klubber? Svar RP, vi har fået en henvendelse fra MKC om eventuel
samarbejde/sammenlægning, men i bestyrelsen er vi enige om at vi skal beholde vores
navn Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn og det giver nogle udfordringer, og er ikke
kommet videre med sagen

NEJ Spørger ind til workshops som Dasu afholdte, i den forbindelse en udsendt
medlemsundersøgelse til klubbens medlemmer, hvad sker der? Svar RP Vi er i bestyrelsen
enige om at gentage medlemsundersøgelsen for at finde ud af om medlemmerne er
tilfredse
Dasu afholder månedligt online dialogmøde for alle klubformænd, hvor de fremlægger
hvad sker der lige nu, og hvad klubberne skal være særligt opmærksomme på i forhold til
situationen (Covid 19)
Formandens beretning taget til efterretning

4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
DJ fremlagde regnskabet
Kommentarer
OWB Spørger ind til forsikring 1900kr? Svar DJ det er alt vores materiel som opbevares på
Polymeren og når traileren opbevares samme sted
Curt Clausen spørger ind til punkt 1204 Kontingent KDAK Danmark, hvorfor betales der ikke
kontingent? Svar RP, DJ det er blevet vedtaget på KDAK Danmarks generalforsamling for
nogle år siden at bruge de penge som var i kassen først så klubberne blev fritaget for
kontingent indtil pengekassen, var tom

Regnskabet blev godkendt

5) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen indkomne forslag

6) Fremlæggelse af næste års budget, herunder fastsættelse af klubkontingenter.
DJ fremlagde næste års budget 2021
Spørgsmål
Jan Post, hvorfor er der ikke budgetteret noget til klubmesterskab? Svar RP, Vi afventer og
ser hvad der sker næste år, og er ikke afvisende overfor at afholde et sådant arrangement
Fastsættelse af kontingent:
Aktive medlemmer
Aktive ungdomsmedlemmer
Alm medlemmer

Dasu 550,- + KDAK/F 240,Dasu 275,- + KDAK/F 145,Dasu 100,- + KDAK/F 150,-

Budgettet 2021 godkendt

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant i henhold til § 7 stk. 1
På valg
Bestyrelsesmedlemmer
Dorte M. Jørgensen, Kasserer
Henrik Mink
Lasse Burstynowitz

Genopstiller, genvalgt
Genopstiller, genvalgt
Genopstiller, genvalgt

Suppleant
Bjarne Jensen

Genopstiller, genvalgt

8) Valg af revisorer i henhold til § 6 stk. 2
På valg
Revisorer
Palle Andersen
Finn Emborg

Genopstiller, genvalgt
Genopstiller, genvalgt

790kr
420kr
250kr

9) Eventuelt
RP, Udnævnelse Ole W. Berg til æresmedlem af KDAK Sport Fyn
OWB modtager udnævnelsen

Bestyrelsens forslag til aktiviteter 2021
Sæsonstart marts
Forår
8. Maj
Forår/sommer
Sommeraften
22. august
23. november

Temaaften om drifting
Torsdagsrally
Anderup El Rally
Gokart, udendørs
Klubaften
JFM Klubrally
Generalforsamling

NEJ vedr. Anderup El Rally som skal køres i omegnen af Assens, har været i arkivet og
fundet inspiration i Skoda rally fra 1997

Slut på generalforsamlingen kl. 21:50
17 medlemmer fremmødt
RP: Rune Pedersen
NEJ: Niels Erik Jørgensen
DJ: Dorte Jørgensen
Referent: Henrik Mink

Referat Godkendt af dirigenten

Niels Erik Jørgensen

