Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. marts 2012.
Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling
Valg af dirigent
Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent.
Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne og at
den er beslutningsdygtig.
Formandens beretning, herunder beretning fra afdelingerne
Ring Djursland
Året blev indledt med Classic Race Århus med omkring 200 deltagere og ca. 20.000 tilskuere. Det
må vel siges at det er Nordeuropas flotteste bybane, med udsigt over bugten.
Derefter startede sæsonen på Ring Djursland med et løb den 4. og 5. juni, med 107 deltagere. Det
næste løb var en historisk weekend med 155 biler til start. Herefter fulgte et MC Classic løb i
august, hvor AMK var arrangør.
Det sidste løb på Ring Djursland i 2011 blev afviklet den 10. og 11. september med alle
asfaltklasser. Da anmeldelsesfristen var udløbet havde vi kun 12 anmeldelser, men der kom flere og
i alt vi nåede vi op på 81 deltagere.
Overordnet var vi lidt spændt på sæson 2011, for hvad ville der komme af deltagere og hvordan
ville finanskrisen sætte sit præg. Vi vidste fra starten, at der skulle spares og at der ikke var midler
til det helt store ryk ind – men vi syntes alligevel et vi er kommet fornuftig igennem sæsonen.
Go Kart
Go karterne har været flittige til at træne i Tirstrup. Klubmesterskabet, som bliver kørt på andre
baner rundt i Jylland, har også haft stor deltagelse. Desværre blev sommerlejr aflyst, men den
gennemføres i 2012 på banen i Thy.
Rotax Danmark har ikke kunnet forny aftalen med DASU. Derfor har Rotax meddelt, at de selv vil
køre organisationen og lave deres egne løb. Det har givet anledning til mange spørgsmål fra
kørerne. Lige nu kan vi kun sige til vores medlemmer, at de skal melde sig ind i en DASU klub. Så
får vi svar på spørgsmålene senere. Det er en meget uheldig situation, sporten er havnet i, men vi
ved at der arbejdes på at få stridighederne bilagt.
Etableringsudvalget
Etableringsudvalget, som arbejder med planer for en go-kart bane i Tirstrup, har nu endeligt fået
svar fra Forsvaret. Forsvaret har tilkendegivet, at Syddjurs Kommune må gå i gang med
planlægningen af det fremtidige brug af depotområderne. Kommune har taget vores visionsplan
med i denne planlægning.
ØMS samarbejdet
I 2011 har det været muligt for ledere og trænere, at deltage i det par kurser i forbindelse med ØMS
samarbejdet. ØMS – som står for Østjysk MotorSport, blev på repræsentantskabsmødet udnævnt til
modelklub, hvilket var målsætningen for samarbejdet. De 4 klubber fortsætter samarbejdet i det nye

år, og der vil bl.a. blive afholdt yderligere nogle kurser, samtidig med at der også arbejdes med
planer for nogle fælles aktiviteter.
Klubfest
I november måned blev klubfest afholdt, med omkring 90 deltagere. Denne gang havde vi inviteret
Johannes Graversen som fortalte lidt om hans bil og karriere, hvilket bestemt ikke var kedeligt at
hører på.
Repræsentantskabsmøde
DASU afholdte det årlige repræsentantskabsmøde i november. Formanden Bent Mikkelsen havde
tidligere meldt ud, at skulle han fortsætte i DASU skulle der ske forandring. Der blev derfor nedsat
et udvalg som skulle komme med et forslag til en ændret struktur. Dette forslag blev klubberne
præsenteret for nogle måneder inden repræsentantskabsmødet. Der var store ændringer der var lagt
op til, især til udvalgene sammensætning.
Forslaget medførte store diskussioner rundt om i klubberne, og det endte med at blive stemt ned til
repræsentantskabsmødet.
Trods krisen fremviste DASU et positivt regnskab.
Sæson 2012
Sæson 2012 er allerede godt i gang. Den 18. februar blev der afholdt kursus for OF 532+ her på
Ring Djursland med 38 deltagere, hvilket var så mange at DASU stillede spørgsmålstegn til om vi
havde plads til dem alle. Det havde vi og det blev et godt kursus
Den 16. marts afholdes der Racerskole i samarbejde med DARC. Allerede nu er der fuldtegnet, med
24 deltagere.
Hvor mange kørere vi får på Ring Djursland i år, er vi også meget spændt på. Da der er flere klasser
som er sammenlagt, skulle der være god mulighed for flere kører til løbene.
Lige nu ser vi frem til et godt løb i Aarhus. Der er allerede nu solgt omkring 13.000 billetter.
Afslutning
Med håbet om en god motorsportssæson i 2012, vil jeg gerne takke kører, official og andre som har
givet en hjælpende hånd med i løbet af det forgangne år. Lad os sammen få en god sæson 2012.
Tak
Niels Einer supplerede herefter med information fra Ring Djurslandsudvalget. Her føler man, at
arbejdet er kommet godt i gang. Der er ved at blive etableret forskellige forretningsgange.
Der var ikke yderligere at tilføje fra Go-kart afdelingen.
Ingen kommentarer til beretningen som herefter anses for godkendt.

Regnskabs fremlæggelse
Årets regnskab blev delt rundt.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 52.002. Dette er påvirket af, at der i 2011 er indtægter fra
Classic Race Århus for både 2010 og 2011. Alligevel anses regnskabet for at være fornuftigt. Der er
pr. 31/12 kr. 154.244 indestående i banken.
Ellers var der ingen kommentarer til regnskabet – hvorefter det blev godkendt
Næste års kontingent
Bestyrelsen forslår at kontingentet forbliver uændret. Dette dog med forbehold for stigningen i
DASU kontingentet. En eventuel stigning hertil vil blive lagt på kontingent til klubben.
Kontingentet blev vedtaget.
Orientering fra Fonden Ring Djurslands Motorsport
Ove Thomsen fremlage beretning fra Fonden.
Forvirringen fra starten af 2010 i forholdet mellem klubben og Fonden syntes at være bilagt. Året
2011 er gået godt. Samarbejdet mellem klubben og Fonden er i øjeblikket godt kørende. Budgettet
er holdt i 2011, endda med et lille plus.
Der var ingen kommentarer til Fondens beretning.
Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag
Valg til bestyrelse
Der skal i år vælges en kasserer. Søren Katholm har valgt at stoppe. Der er ikke mulighed for et
genvalg, hvorfor det er nødvendigt med en ny kasserer. Bestyrelsen har været rundt og afsøge
mulighederne, dog uden held. Klubben skal dog have en kasserer.
Fra salen blev Mette Møberg foreslået og da ingen andre stillede op, modtages valget, om end kun i
en begrænset periode.
Til bestyrelsen er Arne Pedersen og Benny Stubberup på valg. Begge modtager genvalg og blev
valgt.
Valg af 2 suppleanter
Carsten Kristensen og Uffe Bilde-Jensen er på valg som suppleanter. Carsten Kristensen modtog
genvalg. Mathias Jensen blev foreslået, og valgt som suppleant.

Valg til hjælpeudvalg
Valg til Ring Djurslandsudvalget. Niels Einer Rytter er på valg. Modtager gerne genvalg og blev
valgt.
Valg af revisor
Carsten Kristensen er foreslået – og valgt som intern revisor.
Eventuelt
Forespørgsel fra salen omkring et klubmesterskab i Young Timer. Det køres i samarbejde med
Motorsport Sønderjylland og Århus Automobil Sportsklub. Spørgsmålet er, om man kan forestille
sig at DMKA går med i dette samarbejde.
Svend Erik svarede at DMKA tilbage i 2011 blevet spurgt om vi vil være med, hvortil Svend Erik
svarede ja, men herefter har man ikke hørt noget mere siden. Hvem der gør hvad, er usikret. DMKA
vil gerne være med i et sådant samarbejde. Der skal bare etableres en kontakt. Denne holdning
bringes videre til Århus Automobil Sportsklub og så kan et samarbejde etableres.
Ellers ingen kommentarer under eventuelt.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

___________________________
Niels Einer Rytter

