Generalforsamling 20/03 2017
Arne bød velkommen til årets generalforsamling.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Uffe Bilde – generalforsamlingen godkendte valget.
Uffe startede med at konstatere at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og gav herefter ordet til
formanden for beretningen.

Beretning for året 2016
Året 2016 har desværre ikke givet et gennembrud og tilbagevenden til Ring Djursland som sportslig
løbsafvikler. Fonden sidder fortsat på løbene og vil ikke samarbejde med DMKA.
Til gengæld har vi fået flyttet Kart banen i Tirstrup, tilbage til den oprindelige placering i øst-enden af
arealet, med direkte adgang fra Grenåvejen.
Administrativt, har vi fået implementeret et nyt medlemssystem, som på sigt skal gøre det lettere at
administrere klubben med hensyn til medlemmer, samt udarbejdelse af regnskab m.m. Denne investering
afspejler sig i år i regnskabet, med en ekstra omkostning. Arbejdet med implementeringen har været og er
omfattende, men i god gænge, styret af Mette.
Banesport / Ring Djursland
Selv om vi ikke har været ansvarlige, for de sportslige løbsaktiviteter på Ring Djursland, har det dog ikke
betydet, at vi slet ikke har været der. Vi har haft mange medlemmer med som officials og hjælpere, hvilket
vi jo også har opfordret til. Vi opfordrer fortsat til, for interessens – og for sportens skyld, at man hjælper til
på Ring Djursland og på de andre asfaltbaner. Vi vil fortsat støtte op om det, også med vedligeholdelse af
kompetencerne og med kurser m.m.
Vi ønsker også fortsat, at kørerne melder sig ind i DMKA og søger licens her. Der er brug for DMKA i
banesporten, også i fremtiden. Vi fastholder og betragter os fortsat som en banerelateret motorklub og vil
fortsat arbejde på, at vi på sigt er direkte med igen.
Sportsligt har der, blandt medlemmerne, været mange gode præstationer og resultater, hvilket
sæsonafslutningen også dokumenterede. I 2016 har vi øget dialogen med Classic Race Aarhus og bliver
betragtet som en samarbejdspartner, ikke mindst understøttet af de mange medlemmer der hjælper til i
Aarhus. Et samarbejde, vi gerne ser udbygget yderligere.
Go-kart afdeling / Tirstrup
Kart afdelingen har igen i 2016, ydet et stort arbejde, på trods af de svære betingelser de har.
Beretning for kart området, aflægger udvalget selv, efter denne beretning.
Som tidligere antydet, har flytningen af banen været en stor mundfuld, ikke mindst i betragtning af de
mange omfattende ansøgninger om Miljø m.m. og den praktiske flytning af banen og bygningerne, samt
genetableringen på den nye placering. I forbindelse med flytningen, er der samtidig etableret et nyt
spildevandsanlæg, efter gældende regler og registreringer.
Til trods for arbejdet med flytning af banen, er det også lykkedes at iværksætte et nyt tiltag, afviklet hen
over vinteren i et samarbejde med Race Hall Aarhus. Projektet er benævnt ”Gå til karting”, et supergodt
tiltag, som kan være med til at øge medlemstallet. Nærmere om det under kart beretningen.

Endelig skal det nævnes, at kart skiftede Formand midt i sæsonen, da Uffe af helbredsmæssige årsager
valgte at trække sig. Peter Schandorff tog over for resten af sæsonen.
Efter årsmødet den 28 februar, har KU endnu ikke konstitueret sig.
O-Sport / Bilorientering
Vore o-løbs specialister, Lars og John, har igen i 2016 markeret DMKA i O-sporten, både som aktive og som
arrangører. De kan ikke være her i aften og give en sportslig beretning, for de er i Kjellerup og køre O-løb.
De har i 2016, i B klassen, opnået en samlet 6. plads, i det Jysk-Fynske mesterskab og en samlet 5. plads, i
den Jyske 5 kant turnering. Den 5/11 2016, stod de for afviklingen af 8. afd. af DJF turneringen og for JFM
finalen. Det var 29 år siden, at DMKA sidst har afviklet et DASU mesterskabsløb i O-sporten. DASU`s
vejsportsudvalg var til stede, for at overrække mesterskabs medaljerne for sæsonen. Et arrangement, de fik
megen ros for, efter løbet. Her en tak til Lars og John, og en tak til de DMKA`er som hjalp til og til El-Con for
de gode rammer for afslutningen efter løbet.
Årsafslutning
Lørdag den 6/11 2016, afholdte vi den årlige Præmiefest og Årsafslutning, i Birkehuset i Tirstrup, med rigtig
mange deltagere. Vi indledte med spisning og uddelte herefter præmier og pokaler, til klubbens mange
unge og de lidt ”ældre” aktive sportsudøvere. Årets officials og årets DMKA `er blev ligeledes hædret.
Programmet sluttede med, at Frederik Schandorff, den nye U-21 mester i DTC, fortalte om sin karriere og
oplevelser i motorsporten og om de krav der stilles, hvis man vil i toppen af sporten. Et spændende og godt
indlæg, med efterfølgende spørgsmål.
En god og hyggelig afslutning på sæsonen.
DASU.
Samspillet med DASU, har i det forgangne år fungeret tilfredsstillende. Der har været 2 dialogmøder med
klubberne og det årlige Repræsentantskabsmøde i november i København.
Forud for 2016, havde DASU fremlagt en ny medlemsstruktur/kontingentstruktur, som skulle være med til
at standse den samlede medlemstilbagegang. Strukturen skulle forenkles og lægge mere tryk på udøverne,
og tage trykket af hjælperne, økonomisk set.
Tilsyneladende har ændringerne hjulpet, samlet set fra DASU’s side. 2016 har samlet givet en
medlemsfremgang på ca. 4,5%. DASU vil i år sætte fokus på udvalgsstrukturen og på uddannelse, herunder
muligheden for også at anvende E- learning programmer.
Det nye år
Forventninger til 2017 er at vi skal bygge videre på det fundament som er startet i 2016. Samarbejde med
CRAA og banerne skal udbygges og der skal arbejdes på en permanent go-kart bane. Yderligere vil vi fortsat
støtte op om O-sporten i det omfang det er muligt. Der skal arbejdes på at fastholde og udvide
medlemsskaren – hertil modtages gerne gode ideer. Der er lavet en aftale med Fonden om at medlemmer
kan komme ind til ½ pris på Ring Djursland – og der arbejdes fortsat på en aftale om nedsat entre til
Jyllands Ringen.
I 2017 bliver DMKA 60 år. Det skal naturligvis markeres.

Uffe spurgte om der var spørgsmål til beretningen – hvilket ikke var tilfældet. Herefter blev ordet givet til
Peter som fremlagde beretningen for Go-kart.
Gokarts beretning

Sæsonen i Tirstrup startede igen i marts måned. Vi startede op på samme område som tidligere, men i
løbet af foråret kom miljøtilladelsen på plads, så banen igen kunne flyttes tilbage til sin oprindelige
placering.
Flytningen foregik henover nogle weekender i starten af sommeren og KU vil gerne sige tak for indsatsen
fra klubbens medlemmer. Det havde ikke været muligt uden denne hjælp. Der blev virkelig arbejdet.
Kort tid efter flytningen, blev der holdt et åbent hus på den ”nye” bane. Rigtigt mange benyttede sig af
lejligheden til at prøve kæfter med go-kart. Vi håber så at det også giver nogle nye medlemmer.
I uge 31 var der – traditionen tro - Go-kart sommerlejr i Thy, hvor der også blev afviklet et klubløb. Igen i år
en rigtig god lejr som giver god mulighed for at få kørt en masse og få indlagt gode træningspas undervejs.
Henover vinteren har klubben haft et helt nyt projekt i samarbejde med Race Hall. Gå til Karting oplevede
en fin start, idet en del nye børn har fået lov til at prøve kræfter med en go-kart.
Til trods for at vi skal udenbys for at få afgjort vort eget klubmesterskab, så er der alligevel mange af
medlemmerne som vælger at kører med - og tak for det
Sæson 2017 starter med en arbejdsdag næste lørdag den 25/3 og første træningsdag – og klubløb – er den
1. april.

Uffe spurgte forsamlingen om der var spørgsmål til nogen af beretningerne, hvilket ikke var tilfældet. Begge
beretninger er godkendt.

Regnskab for 2016
Årets regnskab udviser et underskud på kr. 9.499,92, hvilket skyldes investeringen i Klubmodul.
Alle tilgodehavender og alt gæld pr. 31/12-16 er afviklet på nuværende tidspunkt. Egenkapitalen pr. 31/12
udgør kr. 158.695,95
Regnskabet er gennemgået af revisor Torben Kristensen.

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet – Regnskab for 2016 er godkendt.

Næste års kontingent (2018)
Bestyrelsen foreslår at kontingentet til klubben holdes i ro og at en stigning kun vil være den mulige
stigning som DASU lægger op kontingentet.
Dette godkendte forsamlingen.

Orientering fra Fonden – Ring Djurslands Motorsport
Punktet udgår i år

Indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om at teksten i vedtægternes §2 ændres fra;
•

at indgå i et strategisk samarbejde med klubber i ØMS (Østjysk Motor Sport)

Til styrkelse af formål og økonomi, har DMKA stiftet en erhvervsdrivende fond ”Ring Djursland
Motorsport”. Fondens og DMKAs formålsparagraffer skal således understøtte og være i harmoni med
hinanden.
Til en ny tekst;
•

at indgå i et strategisk samarbejde med andre og omkring liggende klubber

Til styrkelse af formål og økonomi, har DMKA stiftet en erhvervsdrivende fond ”Ring Djursland Motorsport

Generalforsamlingen godkendte denne ændring.

Valg til bestyrelsen
I ulige år er formanden på valg, hvorfor Arne Pedersen er på valg i dag. Da ingen andre ønskede at stille op
som formand, blev Arne genvalgt.
Til bestyrelsen er Mathias Brøgger Jensen på valg. Hanønsker ikke genvalg. Forsamlingen foreslog Niels
Kirkegaard som gerne modtog valget.
Valg af suppleanter – Mikkel Holck er genvalgt, men ingen anden suppleant er valgt
Valg til hjælpeudvalg – ingen valg

Valg af revisor
Torben Kristensen genvalgt som revisor for 2017.

Eventuelt
Torben Kristensen gjorde opmærksom på at der den 25/9-17 igen er O-løb i Grenaa med El-con som
sponsor. Det er 7. afdeling af den jysk/fynske fem-kants turnering.
Arne Pedersen spurgte til hvordan klubben kan fastholde og udvikle vi vores medlemsskarer? Hertil svarede
Peter Schandorff at man skal snakke mere om (og med) kørerne og gøre noget for dem, der gør det godt –
altså vise at man værdsætter deres indsats. Yderligere mener Peter, at hvis klubben fik et permanent gokart anlæg i Tirstrup, ville vi have mange flere medlemmer.
Arne erklærede sig enig men modtager gerne andre gode ideer

Igen yderligere bemærkninger – hvorefter Arne takker dirigenten og herefter afsluttes
generalforsamlingen.

Ryomgaard, 20. marts 2017
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