
Referat af generalforsamlingen i DMKA den 2. marts 2016. 
Formand Arne Pedersen bød velkommen til dette års generalforsamling, og takker for at vi kan 

holde vores generalforsamling hos Elcon i Grenaa. 

 

Valg af dirigent og referent 

Mette Møberg blev valgt som referent. 

 

Torben Kristensen 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 

For omkring et år siden fremlagde jeg en beretning for 2014, som var meget vanskelig og 

omfattende – specielt omkring problemstillingen med Fonden og hjemmesiden, hvorfor beretningen 

gik meget på det organisatoriske. Som bekendt, opsagde Fonden definitivt samarbedet med DMKA 

ultimo 2014, hvorfor dette ikke har fyldt helt så meget i 2015. 

 

2015 er forløbet meget anderledes og sportsligt mindre omfattende, med vores udelukkelse fra Ring 

Djursland, for første gang i mange år. 

 

Ring Djursland 

Selv om vi ikke har været ansvarlige for den sportslige løbsafvikling på Ringen, har det dog ikke 

betydet, at vi slet ikke har været der. Vi har haft mange medlemmer med, som officials og hjælpere, 

hvilket vi opfordrede til ved sæsonstart. 

Vi opfordrer fortsat til at man hjælper til på Ringen, både for interessens og for sportens skyld. 

Klubben har en interesse i at bakke op om officials og hjælpere – og i fortsat at vedligeholde 

kompetencerne med kurser og lignede. 

 

Vi ønsker også fortsat at kørerne melder sig ind i DMKA og søger licens gennem klubben. DMKA 

er fortsat en banerelateret motorklub og håber i fremtiden på at være tilbage igen. 

 

Resultatmæssigt har der været mange gode præstationer og resultater blandt medlemmer på banen, 

hvilket også sæsonafslutningen dokumenterede. 

 

Go-kart – Tirstrup 

Kart afdelingen har igen ydet et stort stykke arbejde, trods de svære betingelser. Beretningen for 

Kart området aflægges af formanden her efter. 

 

Ud over det sportslige, har der været – og er fortsat – et stort stykke arbejde med ansøgninger i 

forbindelse med ønsket om at flytte kart-banen tilbage til den oprindelige placering. De Forsvaret 

gav tilladelsen, håbede vi, at vi bare kunne flytte – uden en masse ansøgninger, idet det jo er inden 

for samme militære område. Den gik ikke! Vi måtte blive hvor vi var, uden en flytning i 2015. 

Dette skyldes at alle tilladelser skulle søges igen, hvilket er en meget omfattende proces, idet der er 

kommet ny lovgivning på området. Følgende er nu afleveret; 

 

 Miljøansøgning om etablering af go-kart anlæg. 

 Oplysninger i forbindelse med ansøgning om etablering af go-kart anlæg. 

 VVM anmeldelseansøgning 

 Miljømåling og beregning af ekstern støj 

 Fredskovsansøgning 



 Landzone ansøgning 

 Bygge ansøgning 

 Indhentning af tilladelse til ansøgninger fra ejer af området m.v. 

 

Processen blev ikke gjort lettere, da det viste sig at alt skal ansøges elektronisk – men nu er det hele 

afleveret og sagsbehandlingen pågår i øjeblikket. 

 

Vi håber at tilladelserne kan komme på plads hurtigst muligt, så vi kan få flyttet til sæsonstart. 

 

Bilorientering 

DMKA havde også i 2015 et mandskab med på orienteringsbanerne i det østjyske område. Lars 

Winther og John Knudsen deltog i de 10 afdelinger, der blev kørt i den ”Jyske Femkantsturnering” 

Efter oprykning til B-klassen, kørte de sig til en samlet flot 3. plads.  

Holdet stod selv bag – i regi af DMKA – afviklingen af en af afdelingerne i turneringen. 

 

Holdet er også med i den ”Jyske Femkantsturnering” i 2016. DMKA skal afvikle den 8. afdeling af 

serien, lørdag den 5/11-16. At det netop bliver en lørdag, skyldes at DMKA også har fået tildelt 

afviklingen af finalen i ”Det Jysk/Fynske Mesterskab” i bilorientering. Efter løbet vil 

Vejsportsudvalget være tilstede og uddele medaljer.  

 

Lars og John er allerede i gang med at planlægge løbet, hvortil der vil blive behov for hjælpere til 

afviklingen. En stærk markering af DMKA i Bilorienterings sporten. 

 

Årsafslutning 

Lørdag den 14. november 2015 afholdte vi den årlige Præmiefest og Årsafslutning i Birkehuset, i 

Tirstrup, med rigtigt mange deltagere. 

Vi indledte med spisning og uddelte herefter præmier til klubbens mange børn, unge og ældre 

aktive sportsudøvere. 

Årets official og årets DMKA’er blev ligeledes hædret. En hyggelig afslutning på sæsonen. 

 

DASU 

Samspillet med DASU har idet forgangne år fungeret tilfredsstillende. De har været meget lydhøre 

og er bevidste om den nødvendige understøtning af udviklingen og klubberne. 

Med baggrund i de seneste års medlemstilbagegang, fremlagde DASU på repræsentantskabsmødet 

en visionsplan med foreløbig 4 fokuspunkter; 

 Kerneforretningen (den eksisterende sport) 

 Udviklingen af nye tiltag 

 Frivillighed 

 Samarbejde, Åbenhed og Kommunikation. 

 

Herudover fremlade DASU en ny kontingent struktur, som forenkles og lægger trykket på 

udøverne, mens der tages lidt af hjælperne – økonomisk set. Mere herom under kontingent. 

 

Afslutning 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige; 

 Tak til alle der har støttet DMKA i 2015 

 Tak til medlemmer, samarbejdspartnerne, til alle hjælperne og officials’ 

 Tak til udvalg og Tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2015. 

 

  



Dirigenten spurgte om der var yderligere spørgsmål til Formanden eller kommentarer til 

beretningen. Dette var ikke tilfældet, hvorfor beregningen blev godkendt. 

 

Beretning for go-kart afdelingen; 

v. Uffe Bilde-Jensen 

Sæsonen i Tirstrup startede i marts måned. Vi havde håbet, at kunne starte med at flytte tilbage til 

”det gamle område”. Dette lykkes desværre ikke, idet vi blev gjort opmærksom på, at der skulle en 

helt ny miljøtilladelse til. 

 

At få lavet en miljøansøgning vist sig, at være et temmelig omfattende arbejde – men nu er 

ansøgningen afleveret til Syddjurs Kommune. Så vi afventer blot grønt lys til at måtte flytte banen. 

 

I løbet af året er der traditionen tro blevet trænet torsdage og lørdage og der har været mange 

mennesker ude at træne. 

 

I uge 31 var der – ligeledes, traditionen tro - Go-kart sommerlejr i Thy. Til trods for en del regn, så 

det ud til at alle havde en god tur. Der blev i løbet af lejren afholdt et klubløb.  

 

Til trods for at vi skal udenbys for at få afgjort vort eget klubmesterskab, er der 36 medlemmer som 

har deltaget – og tak for det. Nogle ser det også som en fordel, at man har mulighed for at få 

”trænet” på forskellige baner op til det store nationale løb. 

 

Jeg vil gerne takke klubbens medlemmer, både for den opbakning der er til klubben og for den 

indsats som man har ydet i det forgangne år. Jeg håber, at vi sammen får et godt 2016! 

 

 

Ingen yderligere kommentarer til beretningen som herefter anses for godkendt. 

 

Regnskabs fremlæggelse 

Mette Møberg gennemgik regnskabet som udviser et overskud på kr. 7.393. Ved årets afslutning 

stod der kr. 160.473, mens egenkapitalen var kr. 168.196. 

 

I 2015 endte vi med 228 medlemmer mod 255 i 2014. 

 

Revisor – Poul Bonde – har gennemgået og underskrevet regnskabet, uden kommentarer. 

 

Ingen yderligere kommentarer til regnskabet som herefter anses for godkendt 

 

Næste års kontingent 

I forbindelse med den nye struktur, som DASU har vedtaget, er der blot 3 kategorier af 

medlemskaber. 

 Aktivt medlemskab – for alle udøvere over 18 år. 

 Ungdomsmedlemskab – for alle udøvere under 18 år 

 Almindelige medlemmer – for alle hjælpere, officials samt interesserede, som ikke er 

udøver. 

 

Dette betyder, at det tidligere husstandsmedlemskab er udgået fra 2016.  

 

Bestyrelsen foreslår, at klubkontingentet holdes i ro og at stigningen i 2017 blot vil være DASU 

andel af kontingentet. 



 

Indstillingen fra bestyrelsen til kontingentet for 2017 blev godkendt. 

 

Orientering fra Fonden Ring Djurslands Motorsport 

Punktet udgår 

 

Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling. 

 

Valg til bestyrelse 

Kasserer Mette Møberg er på valg i år. Hun ønsker ikke genvalg, men da der ikke var andre som 

stillede op, så fortsætter Mette i en ny 2 årig periode. Det blev dog understreget, at det er den sidste 

periode. 

 

Yderligere er Kim Jensen og Benny Stubberup på valg. Begge modtog genvalg. 

 

Valg af 2 suppleanter 

Niels Kirkegaard og Mikkel Holck er suppleanter og modtog genvalg.   

 

Valg til hjælpeudvalg 

Ingen valg til hjælpeudvalg i år. 

 

Go-kart afdelingen har konstituerer sig med Uffe Bilde-Jensen som formand. 

 

Valg af revisor 

Torben Kristensen blev valgt som revisor 

 

Eventuelt 

Mette takkede Torben for lån af lokaler, samt ønskede Arne tillykke med den runde fødselsdag. 

 

 

Herefter takkede Torben for god rod og orden og generalforsamlingen blev afsluttet. 

 

 

Arne afrundede med en tak for fremmødet og tak til dirigenten! 

 

 

 

Grenaa, den 2. marts 2016. 

 

 

________________   ________________ 

Arne Pedersen   Mette Møberg 

formand     referent 

 

 


