
Referat af generalforsamlingen i DMKA den 19. marts 2013. 
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 
Svend Erik aflagde beretning for 2012. 
 
Året startede med en racerskole i rigtigt flot forårsvejr. Kurset var fuldttegnet med 24 deltager, som 
alle bestod.  
 
Det første løb på Ring Djursland var den 21. maj med historiske biler og 3 andre klasser med i alt 
160 biler. Det blev en god dag, med et pænt fremmøde. 
 
Det andet løb var den 2/3. juni. Her var der 90 deltager fordelt mellem DEC – SSC – Formel Ford 
og Legend.  
 
Det tredje løb på Ring Djursland var den 8/9. september. Denne gang var det MC Classic med 
AMK som arrangør. Det blev et rigtigt flot arrangement med over 200 deltagere. 
 
Sæsonen sluttede den 15/16. september med 110 deltagere i asfaltklasserne. Denne dag havde vi 
besøg af Super Kart og banerekorden blev slået. DTC var også med, med 8 biler. 
 
DMKA var igen i 2012 med i Classic Race Aarhus som sportslig arrangør. Det var et rigtig flot 
arrangement og efterfølgende er arrangementet blevet kåret som den bedste event i 2012. Desværre 
var vejrguderne ikke med os i disse dage, da det stod ned i stænger.  
 
I Tirstrup har Go karterne været flittige til at træne – til trods for nogle aflysninger som følge af at 
der ikke kunne findes baneledere til alle træningsdagene. Klubmesterskabet er kørt på andre baner, 
og sommerlejren blev gennemført - trods meget regn - i Thy. 
 
Rotax Danmark har nu lavet en aftale med DASU og vi får ikke de problemer som vi havde i 2012. 
Da kunne DASU klasser og Rotax Klasser ikke altid kører sammen – det kan de i 2013.   
 
Planerne for etablering af vores egen bane i Tirstrup var gået i stå i Syddjurs kommune, da de ikke 
kunne få et svar fra militæret, angående planerne for området. Vi kontaktede Christian Phil 
Lorentzen, som skrev et brev til forsvarsministeren, hvori han efterlyste planerne for området i 
Tirstrup. Forsvarsministeren kom hurtigt med et svar, hvoraf det fremgår at Syddjurs Kommune 
roligt kan arbejde videre med deres helhedsplan for området. Dette brev sendte vi videre til 
Syddjurs Kommune og de har nu taget fat helhedsplanen for det militære område. 
 
I forbindelse med ØMS samarbejdet, har vi i 2012 deltaget i forskellige kurser for ledere og trænere 



Samarbejdet mellem de 4 klubber fortsættes. Der skal afholdes flere kurser og det kan vi gøre lokalt 
når der er så mange som deltagere. Det er også planen, at der skal afholdes nogle fælles aktiviteter. 
I november måned afholdte vi Pokalfest med ca. 80 deltagere. Denne gang havde vi inviteret 
Marco Sørensen som fortalte lidt om hans bil og karriere. Det var meget interessant at høre. 
 
DASU afholdt det årlige repræsentantskabsmøde i november måned. På mødet fik vi 2 personer fra 
klubben stemt ind i udvalgene. Peter Schandorff kom ind i Kart-udvalget og blev senere formand. 
Alex Frederiksen blev valgt ind i banesportsudvalget som afløser for Mette Stubberup, som ikke 
ønskede at fortsætte. 
 
Vi er nu begyndt på sæson 2013. Vi har en racerskole den 22. marts som er næsten fuldtegnet med 
22 deltagere og teoriundervisningen er allerede i fuld gang - som mail kursus! 
 
Vi er meget spændt på hvad der kommer af kører til vores løb her på Ring Djursland i år. Det skulle 
være mulighed at få flere kører til løbene i år – da vi har sammenlagt nogle klasser samtidig med at 
der er tiltag til flere deltagere i andre klasser  
 
Vi håber også på en god sæson for Go-Karterne nu hvor DASU og Rotax Danmark har indgået en 
aftale. Som noget nyt i år køres der KZ2 løb, her på Ring Djursland. Det bliver sammen med 
motorcyklerne.  
 
Vi ser også frem til endnu et godt løb i Aarhus. Billetsalget er allerede godt i gang. 
 
Med håbet om en god motorsportssæson vil jeg takke kører, official og andre, som har givet en 
hjælpende hånd med i årets løb – Tak. 
 
Niels Einer supplerede 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. 
Efter sidste års generalforsamling kom der ny kasserer. Der er forsøgt sat sammenligningstal ind 
med 2011, men disse opdeling er lidt anderledes end i år, hvorfor en direkte sammenligning kan 
være svær. 
 
Regnskabet udviser et overskud på kr. 52.002, hvilket anses for tilfredsstillende. Der er pr. 31/12-12 
kr. 154.244 indestående i banken. De forskellige tilgodehavender og skyldige poster er alle afregnet 
i januar måned 2013.  
 
Ingen kommentarer til regnskabet som herefter anses for godkendt 
 
 
 



Næste års kontingent 
Bestyrelsen forslår at kontingentet for 2014, 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.  
 
Kontingentet blev vedtaget. 
 
 
Orientering fra Fonden Ring Djurslands Motorsport 
Svend Erik orienterede kort fra Fonden. 
Det har været et hårdt år økonomisk. Budgetterne er fulgt tæt, men det er lykkes at komme igennem 
2012 på fornuftig vis. Det er lykkes at skabe et overskud, samtidig med at der er afdraget på 
gælden.  
 
Der er forhandlet en ny lejekontrakt med Tradium omkring Ring Djursland.  
 
Fonden ser positivt på 2013 og forventer igen at kunne afdrage på gælden, samtidig med at der 
skabes et overskud.  
 
 
Indkomne forslag 
Der er ikke kommet nogen forslag 
 
 
Valg til bestyrelse 
Formand Svend Erik Andersen er på valg i år. Yderligere er Poul Bang på valg. Poul ønsker ikke 
genvalg. 
 
Svend Erik modtog genvalg som formand.  
Mathias Jensen blev valgt som medlem af bestyrelsen.  
 
 
Valg af 2 suppleanter 
Carsten Kristensen og Poul Bang blev valgt som suppleanter.  
 
 
Valg til hjælpeudvalg 
Ingen valg til hjælpeudvalg i år. 
 
 
Valg af revisor 
Carsten Kristensen er på valg som revisor og modtog genvalg.  
 
 
Eventuelt 
Ingen kommentarer under eventuelt. 
 
Dirigenten Niels Einer takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet. 


