
Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011  
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. 
 
 
Formandens beretning 
Formanden fremlagde sin årsberetning  
 
Ring Djursland 
Året startede med racerskole på Ring Djursland den 16/4. De 8 deltager var ikke mange, men lige 
nok til at det kan løbe rundt. 
 
Årets første løb på Ring Djursland var den 8 og 9. juni med deltagelse af SSC – Formel Ford – 
Super Car med Spider samt historiske klasser. Der var 130 deltagere til dette løb. 
 
Det andet løb var den 5 og 6. juni. Lørdag formiddag kørte 1600 Challenge og Suzuki Svift, med 
deltagelse af 30 kører.  
Lørdag/søndag blev Rally Cross afviklet med 55 deltagere – hvilket var en tilbagegang med ca. 30 
kører i forhold til året før. Løbet blev afviklet godt med en masse godt race og blev sendt på TV.  
Desværre var der ikke mange deltagere – kun omkring 500 til hele weekenden, hvor der året før 
havde været tæt på 2.000 tilskuere.  
 
Weekenden den 14 og 15. August var DTC weekend. Her kan man også se at krisen kradser. 
Sammenlagt var der kun 115 deltagere, mod 160 året før. Det startede ellers med at DTC aflyste 
deres klasse og ikke stillede op til dette løb – men et Hartmann Team pressede på hos DTC 
arrangørerne for at få det løb gennemført. DTC overgav sig til sidst og løbet blev gennemført – men 
det blev ikke sendt på TV. 
 
Årets sidste løb i september var et MC løb, med klassiske motorcykler. AMK var arrangør af dette 
løb. 
 
Vi står nu foran en ny sæson med 3 asfalt løb og et MC løb. Der vil i 2011 ikke være et Rally Cross 
løb.  
 
Go Kart 
Gokarterne har været flittige til at træne i Tirstrup trods det, at vi ikke har en optimal bane. Klub-
mesterskabet blev afviklet på andre bane med rigtigt mange kører. 
 
Sommerlejr blev igen afholdt med mange deltagere i Vojens og med stor succes. 
 
Etableringsudvalget.  
Etableringsudvalget, som arbejder med planen for en go kart bane i Tirstrup, har lavet en visions 
plan for området. Denne er afleveret til Syddjurs kommune, Forsvarets Bygningstjeneste og andre 
interessenter.  



Den er blevet godt modtaget af kommunen og forsvaret men så længe der er fyrværkeri på området 
kommer vi ikke meget længere. Der har været afholdt en del møder, og Syddjurs Kommune støtter 
oprigtigt op om vores projekt.  
 
Classic Race Aarhus  
DMKA indgik i 2010 i afvikling af et historisk motorløb, som blev kørt i Aarhus den 25, 26 og 27. 
juni.  Der var ikke mange som havde troet på at det ville blive til noget, men en stædig styregruppe 
holdt fast og fik det første Classic Race Aarhus op at stå. Afviklingen var til alle tilfredshed – om 
end med små skønhedspletter hvilke er rettet til det næste løb som bliver afviklet den 13, 14 og 15. 
maj 2011  
 
ØMS 
ØMS´s samarbejdet fortsætter med en del kurser for ledere og trænere, men DASU har hængt en del 
i bremsen med informationer. Så der er en del som skal indhentes. 
 
Den 19. marts 2011 var der et fælles arrangement om sponsering, hvor Karl Åge Jensen og Jan fra 
Toptime fortalte om sponsorater og netværk. Det var rigtig spændende at høre på. 
 
Hvor langt er vi så med ØMS? Vi skulle meget gerne være nået så langt, at vi kan kalde os for en 
modelklub ved årets udgang. 
 
Miljøsag. 
Miljøsagen omkring Ring Djursland fik i årets løb sin dom. 
  
Pederstrup by er at betragte som en bolig by og det giver en reducering i støjen til daglig. Det 
betyder at der skal bygges nye volde og der skal ske en reducering i aktiviteterne. Motorsporten har 
fortsat de 4 løbsweekender, men den 5. som vi tidligere har haft kommer ikke igen.   
 
Klubfest  
Tidligere har klubfesten været afholdt den sidste weekend i januar, men i 2010 valgte man at holde 
den umiddelbart efter sæsonafslutningen – midt i november, hvilket fungerede godt. Til festen 
havde vi inviteret Jason Watt, som kom og fortalte om sin racerkarrierer, hvilket han gjorde rigtig 
godt. 
 
Repræsentantskabsmøde.  
Der var repræsentantskabsmøde i DASU i november måned og her meddelt formanden for DASU, 
at hvis han skulle fortsætte efter næste repræsentantskabsmøde, så skulle strukturen i DASU laves 
om. Der er nu nedsat et udvalg som skal komme med et forslag til denne nye struktur. 
 
DMKA opstillede Mette Stubberup til Banesportsudvalget, og hun blev valgt ind.  
 
Afslutning  
Med håbet om en god motorsportssæson jeg vil jeg takke kører, officials og andre, der har givet en 
hjælpende hånd med i årets løb. 

TAK 
 
 
Ingen kommentarer til beretningen som herefter anses for godkendt 



Regnskab fremlægges 
Årets regnskab blev delt rundt.  
 
Under punkt 8 er opført tkr. 11 i omkostninger. Denne post vedrører Classic Race Århus. De penge 
er blevet indbetalt til klubben i 2011.  
 
Ellers var der ingen kommentarer eller bemærkninger til regnskabet – hvorfor det blev godkendt. 
 
 
Næste års kontingent 
Kassereren foreslog at kontingentet i 2012 forøges med kr. 30. Dette er dog med forbehold for 
stigningen i DASU kontingentet. En eventuel stigning hertil vil blive lagt på kontingentet til 
klubben. 
 
Kontingentet blev vedtaget. 
 
 
Indkomne forslag 
Fra bestyrelsen fremlægges forslag til nye vedtægter.  
 
Arne Petersen gennemgik oplægget. Indledningsvis beskrev han hvordan bestyrelsen hen over 
vinteren har arbejdet på at få nogle mere tidssvarende vedtægter. Der arbejdes i øjeblikket videre 
med forretningsorden for de sportslige udvalg som i øjeblikket er go-kart og Ring Djursland. 
 
Herefter blev vedtægterne gennemgået paragraf for paragraf. Som følge af denne gennemgang er 
følgende vedtaget. 
 
I § 1 ændres teksten til at være: motorsportsinteresseret, i stedet for blot motorinteresseret. 
 
I § 2 ændres ligeledes til motorsportsinteresseret, i stedet for motorinteresseret. 
 
I § 5 ændres teksten således at der kommer til at stå, at bestyrelsen konstituerer sig med 
næstformand og sekretær. Dette er en følge af at Formanden og kassereren vælges på 
generalforsamlingen. 
 
Det sidste afsnit i § 5 deles i to sætninger, således at anden sætning kommer til at hedde: Referatet 
godkendes af bestyrelsen. 
 
 
I § 6 føjes et punkt ind i punkter til generalforsamlingen, med teksten Valg af formand, og Valg af 
kasserer.  
 
Ligeledes ændres teksten under skriftlig afstemning til: Såfremt mindst ét medlem kræver det. 
 
I § 9 præciseres det, at det er foreningens konti, som pengene sættes ind på. 
 
 
Fra salen kom følgende kommentarer: 



Burde der ikke i vedtægterne burde indeholde et punkt omkring vedligeholdelse af licenser. 
Bestyrelsen mener, at det ligger i § 1 under punktet 1 kurser. 
 
Der var spørgsmål fra salen omkring bestyrelsens muligheder for at nedsætte eller opløse udvalg. 
Bestyrelsen har altid ret til at oprette eller nedlægge udvalg. Dette skal dog altid ske i 
overensstemmelse med foreningens formål.  
 
Under § 8 var en kort snak om klubbens ret til at ekskludere et medlem. 
  
I forbindelse med § 11 var der forslag fra salen om at såfremt der skal ske vedtægtsændringer, så 
skal disse sendes ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. En vedtægtsændring kan 
fremsættes som alle andre forslag og skal være bestyrelsen i hænde rettidigt, for at blive behandlet 
på en generalforsamling. 
 
 
Efter gennemgangen af forslag til nye vedtægter blev der stemt ved håndsoprækning.  For stemte 25 
personer, 1 stemte imod og 1 stemte blank. 
 
Forslag til nye vedtægter med de ovenfor beskrevne rettelser er herefter vedtaget. 
 
 
Til bestyrelsen er der yderligere indsendt et forslag rettidigt: Forslag går ud på at ophæve 
samarbejdet med Fonden for Ring Djursland. 
 
Dirigenten vurderer at dette forslag strider med vedtægterne for DMKA, hvorfor forslaget ikke 
komme til behandling på generalforsamlingen. 
 
 
Valg til bestyrelse 
Valg til bestyrelsen 
I ulige år skal formandens vælges. Svend Erik er derfor på valg. Modtager gerne genvalg. 
Arne Pedersen og Poul Bang er på ligeledes på valg og modtager gerne genvalg. 
 
Svend Erik, Arne og Poul blev genvalgt for en 2 årlige periode. 
 
 
Valg af suppleanter. 
Uffe Bilde Nielsen og Niels Kirkegaard er på valg. Niels ønsker ikke genvalg mens Uffe modtager 
genvalg. Carsten Kristensen stiller op til suppleant. Begge blev valgt som suppleanter i 2011.  
 
Valg til hjælpeudvalg. 
Til Go-kart udvalget har afdelingen valgt Mette Møberg som formand. Dette er taget til efterretning 
af generalforsamlingen.  
 
Til Ring Djurslands udvalget valgtes Niels Einer Rytter som formand. 
 
Valg af revisorer 
Erik Jensen er på valg. Han modtager gerne genvalg, og valgtes som revisor i 2011. 



Information fra fonden 
Ole Husum, formanden for Ring Djursland Motorsport, gennemgik året 2010. Året er forløbet i 
lighed med de sidste par år. Der har været afholdt 4 til 5 møder, som hovedsageligt er gået med at 
planlægge løbene. Der udover har punktet økonomi fyldt meget i 2011. Økonomien er i øjeblikket 
noget anstrengt, hvilket skyldes en del større investeringer i både løb og på selve banen. Især Rally 
Cross banen har kostet meget. Dertil kommer, at antal løb på banen er skåret ned fra 5 til 4 
weekender. 
 
Den generelle finanskrise, påvirker naturligvis også økonomien. Der er udarbejdet et budget som 
udviser et overskud i 2011, hvilket fonden tror på kan holde. Banken har accepteret dette budget. 
 
Der har i årets løb være en del ryster omkring synligheden af Fonden. Dette vurderes ikke at være et 
problem. Den der skal være synlig, er DMKA. Det er fondens opgave at få økonomien til at hænge 
sammen – at låne penge for at DMKA kan afvikle løb på Ring Djursland. De 2 parter er afhængige 
af hinanden. 
 
 
Eventuelt 
Det blev forslået, at vi for at skaffe penge til klubben indleder et samarbejde med Hydro omkring 
benzin kort.  
 
Fra salen blev der spurgt til visionen. Har bestyrelsen kikket på den, især med henblik på at få flere 
medlemmer. Hvad tilbyder klubben af service, især overfor nye medlemmer? Det er en opgave som 
vi som klub bør hjælper til med.  
 
Svaret er at der endnu ikke er nedskrevet en vision for klubben. Dette er en ny opgave for 
bestyrelsen – både at arbejde med vision og strategi. 
 
Fra salen kom en opfordring til at DMKA banefolk og bestyrelse var mere synlige i forbindelse med 
go-kart arrangementer.  
 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Niels Einer Rytter 
 


