
Referat af generalforsamlingen i DMKA den 11. marts 2014. 
Konstituerede Formand Arne Pedersen indledte med at byde velkommen og udtrykke håb om at vi 
må få en god og konstruktiv generalforsamling. 
 
 
Valg af referent og dirigent 
Mette Møberg blev valgt som referent. 
 
Alex Frederichsen 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 
Arne Pedersen aflagde beretning for 2013. 
Han indledte med at konstatere at det er lidt underligt at skulle aflægge beretning efter kun 3 uger 
som formand, men vil forsøge at gøre det efter bedste evne. 
 
Omkring det sportslige har der i 2013 været følgende; 
- 22. marts – Racerskole med 21 deltagere 
- 3 testdage udenfor sæsonen 
- 20 og 21. april – Løb på Ring Djursland med 118 deltagere 
- 10 og 11. maj – MC løb på Ring Djursland med go-kart løb indlagt 
- 17 til 19. maj – Classic Race Århus 
- 17 og 18. august – Løb på Ring Djursland med 46 deltagere 
- 14 og 15. september – Løb på Ring Djursland med 166 deltagere 
- 23. september – Orienteringsløb  med udgangspunkt fra Ring Djursland. 15 personer deltog. 
 
Kartafdelingen fremlægger selv deres beretning efter formandens beretning. 
 
Sæson 2013 blev afsluttet med pokalfesten den 23. november. 
 
Af andre aktiviteter, blev nævnt Etableringsudvalget, som dog ikke har haft særlig stor aktivitet i 
2013. Der har været nogle henvendelser til både Forsvaret og Kommunen, men der er ikke kommet 
meget skred i handlingerne. Dog er det værd at bemærke at fyrværkeri lagret nu er væk. 
  
Omkring ØMS, så blev der orienteret om at samarbejdet de 4 klubber imellem fortsætter i det 
omfang det er muligt – mest er det mulighederne for at gennemfører kurser, som ØMS står sammen 
om. I 2013 blev der afholdt 2 kurser;  
- 27. februar med emnet PR – Bliv synlig 
- 13. november med emnet Netværk og Partnerskaber 
 
I forbindelse med DASU, så har der været deltagelse fra DMKA i henholdsvis opstillingsmødet i 
september og repræsentantskabsmødet i december. 
 
Til slut redegjorde formanden kort omkring de organisatoriske udfordringer som klubben har stået 
overfor i 2013. 



Efter CRAA løbet i hvor 2 officials kom i diskussion, hvorefter den ene valgte at udvandre søndag 
morgen, forsøgte Ring Djurslands Udvalget at løse stridighederne. Da det ikke lykkes – efter der 
var tvivl om hvem der havde sagt hvad, hvornår – valgte formanden for udvalget at opløse Ring 
Djurslands Udvalget, og opgaven blev lagt tilbage i bestyrelsen. De sidste 2 løb i sæsonen blev 
afviklet med 2 forskellige grupper af officials. Begge løb blev afviklet godt! 
 
CRAA har i 2014 valgt et benytte en anden arrangør til løbet. Klubben har ikke fået nogen 
yderligere begrundelse for dette valg, men dog fået ros for samarbejdet, hvorfor Klubben føler sig 
fyret. 
 
I løbet af vinteren begyndte Fonden at blande sig i personspørgsmålet omkring løbsledergruppen, 
hvilket bestyrelsen ikke havde set komme. 
Vi afholdte en række møder, også med officials omkring vores plan for afviklingen af 2014. Alt så 
ud til at lykkes, idet vi havde indvilget i at trække den ene person ud, som ikke var medlem af 
DMKA og trukket den anden i baggrunden, som støttefunktion til løbsledelsen, hvis man fra 
løbsledelsen ønskede det. I møderne deltog to af Fondens bestyrelses medlemmer og kommittede 
sig til aftalen. 
 
Fonden stillede, på trods af deres egen deltagelse i møderne, direkte krav om, at vi skulle udelukke 
begge personer til fulde, ellers afbrød de samarbejdet med klubben. Da formanden ikke reagerede 
på kravet, afbrød Fonden samarbejdet og stiftede en ny klub. 
 
DMKA ville helst have fundet en fornuftig løsning, som også var fremtidssikret ud over 2014. Det 
er klart at det er en meget sårbar situation vi er havnet i. 
 
Formanden afsluttede beretningen med en tak til bestyrelsen for samarbejdet og en tak til 
udvalgene. Til officials og andre medhjælpere lyder der en stor tak og især tak til Svend Erik, for en 
stor indsats igennem de sidste 20 år. Tak til de samarbejdspartnere, som vi har haft i det forløbne år. 
 
Ingen kommentarer til beretningen som herefter anses for godkendt. 
 
Herefter overtog Uffe Bilde-Jensen og fremlagde beretning for Go-kart 
 
- Året 2013 forløb roligt, i hvert fald i forhold til 2012, hvor der var en del forvirring og 

stridighed omkring DASU og Rotax. De to parter nåede inden sæsonstart til enighed og tingene 
forløb igen normalt.  

- Sæsonen blev skudt i gang Skærtorsdag, hvor kørerne først måtte rydde banen for sne, før man 
kunne komme ud at kører. Der blev dog lavet et enkelt lille spor, så karten kunne komme rundt. 

- Den 6 og 7. april var klubben repræsenteret ved en større messe i Auning, som forløb over 2 
dage, hvor vi havde en stand både ude og inde.  

- Den 8. juni var der Åbent Hus Arrangement på banen. Dette arrangement gav mulighed for at 
prøve en af klubbens gokarts gratis, hvilket knap 50 personer benyttede sig af.  

- I Tirstrup blev der som altid trænet torsdage og lørdage.  
- I uge 31 var der – traditionen tro - Go-kart sommerlejr i Thy. Omkring 60 personer deltog i 

løbet af de 3 dage og det forlyder at alle har haft en god tur.  
- Den 13. oktober havde vi et arrangement i samarbejde med Dansk Metal Ungdom, hvor vi 

havde 16 kører igennem et træningsforløb med undervisning undervejs. 



- Og så har der været klubløbbene. Til trods for at vi skal udenbys for at få afgjort vort eget 
klubmesterskab, er der 37 som har deltaget.  

 
Ingen kommentarer til beretningen som herefter anses for godkendt. 
 
 
Regnskabs fremlæggelse 
Mette Møberg gennemgik regnskabet, som udviser et overskud på kr. 2.679,55, og en 
Egenkapitalen kr. 172.362,39. Alle tilgodehavender er kommet ind efterfølgende, ligesom al gæld 
er afregnet i løbet af januar 2014. 
 
Ingen kommentarer til regnskabet som herefter anses for godkendt 
 
 
Næste års kontingent 
Bestyrelsen forslår at kontingentet for 2015, forbliver uændret. Dette er dog med forbehold for en 
stigning i DASU kontingentet. En eventuel stigning heri, vil blive lagt på kontingent til klubben, 
men klubbens andel af kontingentet forbliver uændret. Sammensætningen af kontingent til klubben 
og til DASU blev gennemgået. 
 
Kontingentet blev vedtaget. 
 
 
Orientering fra Fonden Ring Djurslands Motorsport 
Fra Fonden orienterede Ove Thomsen 
Fonden har været nødsaget at afbryde samarbejdet med DMKA for 2014. Den uheldige situation fra 
CRAA blev overført til Ring Djursland, idet der blev dannet klikker som hele tiden tørnede 
sammen. 
 
Ring Djurslands Udvalget var dannet med parter fra begge sider. På det første møde blev man enige 
om en løsning omkring de 2 personer, som havde haft sammenstødet i Århus. Efterfølgende opstår 
der uenighed om denne løsning og på et efterfølgende møde blev udvalget opløst. Opgaven havnede 
tilbage i Bestyrelsen. 
 
De to løb som efterfølgende blev afviklet, blev afviklet så kunderne intet mærkede, men internt var 
det knap så godt. Desværre var det ikke længere kun de 2 personer imellem, men 
uoverensstemmelserne bredte sig til andre personer. 
 
Der har været afholdt mange møder. Fondens vigtigste formål, er at kunne drive en fornuftig 
forretning. Fra de forskellige grupper har der været stillet en masse krav til hvem, der må være på 
banen og ej. Det korte af det lange, er at Fonden har afbrudt samarbejdet, for at forsøge at sikre den 
bedste afvikling i 2014. Der har været en del henvendelser fra kører, klasser og promotor, som har 
tilkendegivet, at hvis der ikke blev lavet en anden løbsledelse, end den foreslået af Bestyrelsen, så 
kom de ikke på Ring Djursland. Fonden valgte derfor at gøre som de gjorde! 
 
Fra salen blev der spurgt til hvilke klasser der var tale om. Hertil svarede Ove at det er fra DTC, 
Legen, DEC, SSC og Young Timer. Disse har meddelt, at de ikke vil kører på Ring Djursland, hvis 
Mette Stubberup er løbsleder. 



 
Fra salen blev der herefter spurgt til hvorfor man så vælger den anden person, fra problemerne i 
Århus, med i den nye sammensætning omkring løbene. Tager man så ikke 50% af problemerne med 
sig videre. Dette mente Ove ikke var et problem. 
 
Arne takkede Ove for redegørelsen og anførte at det undre ham, at man ikke har bedt om et 
fællesmøde de to bestyrelser imellem. Fra DMKAs side ses beslutningen om bruddet, som en meget 
voldsom beslutning. Hertil svarede Ove, at indbydelsen lige så godt kunne komme fra DMKA som 
fra Fonden.  
 
Arne anførte yderligere at Bestyrelsen finder det underligt, at Fonden – eller personer i Fondens 
bestyrelse – ikke vil overdrage Domainet navnet DMKA.dk til klubben, på trods af høflige 
henvendelser. I øjeblikket kan vi som klub ikke engang bruge hjemmesiden som kommunikations 
platform. Ove svarede at, dette kendte han ikke noget til. Hertil kunne Uffe Bilde-Jensen fortælle, at 
efter at han henvendte sig til John Jensen, med forespørgsel om muligheden for at få domaine 
navnet, så har John overdraget netop DMKA.dk domainet til et medlem i Fondens bestyrelse.  
 
Ove afsluttede punktet, med at anfører at han mener, at vi har holdt masser af møder, samtidig med 
at der er skrevet meget frem og tilbage. 
 
Arne afsluttende punktet med at fortælle a,t fra DKMAs siden så er holdningen, at vi skal arbejde 
på at fastholde den gamle DMKA klub og vi vil arbejde på at vi også fremover kan afvikle løb.  
 
 
Indkomne forslag 
1: Forslaget vedtaget 

§ 6 Generalforsamling 
Generalforsamling indkaldes skriftligt samt via klubbens hjemmeside med mindst 21 dages 
varsel. 
Foreslås ændret til; 
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt – enten med post eller e-mail – samt via klubbens 
hjemmeside med mindst 21 dages varsel. 

 
2: Forslaget faldt 
 
3: Forslaget faldt 
 
 
Valg til bestyrelse 
Valg af formand 
- Dirigenten forhørte forsamlingen, om der er nogen som vil stille op til formandsvalget – for ét 

år. Der kom ingen opstillinger, hvorfor Bestyrelsen indstiller Arne Pedersen. Arne modtager 
gerne valg, men understreger samtidig, at han ønsker samarbejde – ikke konfrontation – og at 
klubben igen bliver til én samlet klub, som også afvikler motorløb. 

Arne er valgt for ét år! 
 
Valg af kasserer 
Mette blev genvalgt for 2 år. 



 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Benny Stubberup blev genvalgt for 2 år og Kim Jensen er valgt ind for 2 år. 
 
 
Valg af 2 suppleanter 
Suppleanterne vælges for ét år af gangen. 
Til valg opstillede Morten D. Jensen, Mikkel Holck og Niels Kirkegaard. 
Efter afstemning så er Mikkel Holck 1. suppleant og Niels Kirkegaard 2 suppleant. 
 
 
Valg til hjælpeudvalg 
Der er ikke valg til hjælpeudvalg i år. 
Ring Djurslands Udvalget er ikke etableret, og go-kart konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. 
Der har været afholdt Afdelingsmøde. 
 
 
Valg af revisor 
Revisor vælges på hver generalforsamling. 
Poul Bonde stillede op og blev valgt. 
 
 
Eventuelt 
Under punktet blev situationen mellem Fonden og DMKA yderligere diskuteret, og fra salen kom 
der opfordringer til at parterne mødes og får snakket tingene igennem. Det vigtigt at man holder for 
øje, at det er motorløbet der er i højsædet 
 
Arne afsluttede generalforsamlingen med at takker for valget og samtidig understrege, at han vil 
gøre hvad han kan. Bestyrelsen ønsker, at klubben skal være for alle medlemmer og håber at vi ved 
fælles hjælp, kan komme tilbage og nå til en fælles enhed omkring motorløb på Ring Djursland. 
 
Dirigenten Alex Frederichsen takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet. 
 
 
 
 
Grenaa, 2. april 2014 
 
 
____________________ 
Arne Pedersen 
Formand 


