
Generalforsamling 22/03 2018 

Arne bød velkommen til årets generalforsamling og startede med et mindeord for Benny Stubberup, som 

klubben desværre mistede for nylig. Der blev afholdt ét minuts stilhed. 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Carsten Winding – generalforsamlingen godkendte valget. 

Carsten startede med at konstatere at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og gav herefter ordet til 

formanden for beretningen. 

 

Beretning for året 2017 

2017 har været et forholdsvis roligt år. 

Organisatorisk, har vi ikke haft noget med Ring Djursland at gøre. Fonden holder os fortsat ude af Ringen. 

Til gengæld har vi nu haft en sæson i Kart, på den nye placering i området, i den østlige ende, hvor vi har 

været før. En placering, vi var forvist fra i nogle år, indtil fyrværkerisagen blev løst. 

Vi håber nu, at vi kan blive her og få denne placering permanentgjort, så vi kan få bygget et rigtigt Kart 

anlæg og få klubfaciliteter, som definerer klubbens faste tilholdssted. 

Medlemsmæssigt 

Er det lykkedes næsten at holde status quo. I 2016 havde vi pr. 30/9, ifølge DASU, 181 medlemmer, 85 kart 

licenser og 38 banelicenser. I 2017 havde vi, opgjort på samme tidspunkt, 177 medlemmer, 89 kart licenser 

og 37 banelicenser. 

Økonomisk 

Gav 2016 et minus på ca. 9.500 kr., mens 2017 viser et plus på 2.070 kr. Underskuddet i 2016 skyldes dog 

en investering i et nyt administrativt medlemssystem, som Mette fortsat arbejder med. 

Egenkapitalmæssigt, ser det fortsat positivt ud, hvilket vi kommer til under regnskabs aflæggelsen.                                                                                                          

Banesportsmæssigt 

Har vores organisatoriske fravær fra Ring Djursland, ikke betydet, at vi slet ikke har været der. Vi har haft 

mange medlemmer med, som officials og hjælpere, hvilket vi også har opfordret til.                                                                                     

Vi opfordrer fortsat til, at vore medlemmer hjælper til på alle øvrige asfaltbaner og dermed fastholder 

forbindelserne og kompetencerne til banesporten. Vi vil fortsat støtte op med kurser og lignende og håber 

selvfølgelig, at man fortsat vil melde sig ind i DMKA. Det samme gælder selvfølgelig også kørerne, som vi 

håber melder sig ind og søger licens gennem DMKA.                                                                                                             

Der er fortsat brug for DMKA i banesporten, også i fremtiden. Vi fastholder og betragter os fortsat som en 

Banesportsklub og vil 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.  

Kart afdelingen  

Har igen i 2017 ydet et stort arbejde, med de svære betingelser de har.                                                                                                                                           

Den tilbagevendende placering har gjort adgangsforholdene m.m. lidt nemmere, hvilket også har resulteret 

i, at vi har kunnet afholdt nogle af vore møder i Tirstrup.  



Projektet Gå til Karting, er ved at finde sin gænge, såvel vintermæssigt i Race hall, som sommermæssigt i 

Tirstrup. Det tiltag har givet flere medlemmer.  

Bilorienteringsmæssigt 

Har vore to løbsspecialister, Lars og John igen, i 2017, markeret DMKA i O-sporten, både som aktive og som 

arrangører. I september afviklede de 7. afdeling af Den Jyske Femkant turnering, med start og mål hos 

ElCON i Grenå. Det hele blev afviklet professionelt og i en god stemning, med stor støtte af mange hjælpere 

fra klubben. Der var også stor ros fra deltagerne og vejsportsudvalget, hvilket bl.a. har resulteret i, at 

udvalget har opfordret dem til, i år at afvikle en afdeling af DM og JFM.  

Denne opfordring er allerede effektueret. Den 25/8-18 vil DMKA, ved Lars og John, stå for afviklingen af 

5. afd. af DM. samt 4. afd. af JFM. og 6 afd. af DJF.  

Resultatmæssigt, skal det også nævnes, at Lars og John sluttede sæsonen med en samlet 3 plads i 

B-klassen, i den Jysk Fynske Femkant turnering.   

Årsafslutningen 

Blev afholdt lørdag den 11. november i Rønde Idrætscenter og blev, ud over at slutte sæsonen af med 

uddeling af pokaler og hæder m.m., også en markering af klubbens 60 års jubilæum, (12/12 1957). Omkring 

50 medlemmer deltog denne dag. 

Dagen blev indledt med spisning, hvorefter Morten Alstrup gav os en spændende indsigt i klubbens 60. 

årige historie, med billeder, kommentarer og oplysninger fra hele perioden, som markering af 60 års 

Jubilæet. Et ganske interessant foredrag. 

Som vi plejer, uddelte vi herefter præmier og pokaler til klubbens mange unge og de lidt ældre 

sportsudøvere, for deres resultater i året. Årets official og årets DMKA’er, blev ligeledes hædret. 

En god og hyggelig afslutning på sæsonen 2017, samt en markering af Jubilæet. 

Samspillet med DASU 

Har i det forgangne år fungeret tilfredsstillende.  

Der har været afholdt 2 dialogmøder med klubberne. Det ene med klubberne vest for Storebælt, i Silkeborg 

i maj, og det andet med alle klubber i hele landet, på Fyn i september. Herudover har vi deltaget i det årlige 

Repræsentantskabsmøde den 18/11 i Horsens. DASU fik ved denne lejlighed en ny formand i stedet for 

Bent Mikkelsen, som ønskede at stoppe. Den nye formand er Henrik Møller-Nielsen som blev valgt uden 

modkandidat. Han er i øvrigt bosiddende på Djursland. 

DASUs samlede medlemstal i 2017 var 7.155 medlemmer, en fremgang på 2,6%. DASUs regnskab for 2017 

viser et overskud på 284.000 kr.  

DASU har i forbindelse med tilskudsstrukturen fra DIF måttet indgå en strategiaftale, løbende over 4 år, 

med start fra i år. Et af emnerne er en uddannelsesstrategi, med særlig fokus på at øge trænere, 

løbslederes og dommeres kompetencer, men også kurser for bestyrelser m.fl. 

DASU har kæmpet med at få deres forsikringsomkostninger ned. De har indgået en aftale med TRYG 

forsikring, som giver yderligere bonus, hvis medlemmerne tegner private forsikringer i TRYG. Mere herom 

kan ses på deres hjemmeside, eller ved henvendelse til DASUs sekretariat. 

Endelig kan jeg oplyse, at DASU i år, vil drøfte et forslag med klubberne om at ændre deres 

regnskabsperiode, til at følge kalenderåret. 

 



Her ved indgangen til 2018 

Hvor forberedelserne til sæsonen er i gang, er det vores håb, at det i år, skal lykkes os at komme et skridt 

nærmere en permanent etablering i Tirstrup.                                                                                                                                          

Vi er i tæt dialog med Syddjurs Kommune, som efter valget i efteråret, har skiftet politikere på mange af 

posterne og også nøglepersoner i administrationen.                                                           

Kommunen forhandler på det juridiske plan med Forsvaret, om betingelserne for overtagelse af området 

eller dele heraf. Det er en langsommelig proces, som vi følger tæt og håber på et gennembrud i 2018.   

Afslutningsvis 

Vil jeg gerne sige ”Tak” til alle der har støttet DMKA i 2017. Tak til medlemmerne, samarbejdspartnerne og 

til hjælpere og officials. Tak til udvalg og til bestyrelsen for samarbejdet i 201 

 

Carsten spurgte om der var spørgsmål til beretningen – hvilket ikke var tilfældet. Beretningen blev 

godkendt. 

 

Regnskab for 2017 

Årets regnskab udviser et lille overskud på kr. 2.070. Antal medlemmer pr. 31/12-17 udgjorde 188, mod 201 

samme tidspunkt i 2016.  

Alle tilgodehavender og alt gæld pr. 31/12-17 er afviklet på nuværende tidspunkt. Egenkapitalen pr. 31/12 

udgør kr. 160.766. 

Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisor Torben Kristensen. 

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet – Regnskab for 2017 blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Næste års kontingent (2019) 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til klubben holdes i ro og at en stigning kun vil være den mulige 

stigning, som DASU opkræver hos klubberne.  

Dette godkendte forsamlingen. 

 

Orientering fra Fonden – Ring Djurslands Motorsport 

Punktet udgår i år  

 

Indkomne forslag  

Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen. 

 

 

 



Valg til bestyrelsen 

I lige år er kassereren på valg, hvorfor Mette Møberg er på valg i dag. Mette ønsker som udgangspunkt ikke 

genvalg, men da ingen andre stillede op som kasserer, tilbød Mette at tage én periode mere, hvorfor hun 

blev genvalgt.  

Til bestyrelsen er Kim D. Jensen på valg. Kim modtager gerne genvalg og blev valgt. Til den ledige post i 

bestyrelsen stillede Kristian Bille op. Da der ikke var modkandidater, blev Kristian valgt.   

Valg af suppleanter – Mikkel Holck er genvalgt, og Morten D. Jensen blev valgt som 2. suppleant. 

Valg til hjælpeudvalg – ingen valg 

 

Valg af revisor 

Torben Kristensen genvalgt som revisor for 2018. 

 

Eventuelt 

Igen yderligere bemærkninger – hvorefter Arne takker dirigenten og herefter afsluttes 

generalforsamlingen. 

 

Tirstrup, 1. maj 2018 

 

_____________________   _________________________ 

Arne Pedersen   Mette Møberg 

Formand    Referent 


