Generalforsamling 21/03 2019
Arne bød velkommen til årets generalforsamling.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Niels Ejner Rytter, som blev valgt af generalforsamlingen. Han startede med at
konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Beretning for året 2018
Arne Pedersen fremlagde beretning for 2018.
Året har været et forholdsvis roligt år. Sportsligt har hovedaktiviteten været Karting i både Tirstrup og Race
Hall. O-sporten har igen markeret sig på Djursland, mens Asfalt-bane aktiviteterne alene har været de
medlemmer, som har været hjælpere eller kører på, ikke alene Ring Djursland, men på baner rundt om i
landet samt til byløbene.
Medlemsmæssigt gav året en lille fremgang i forhold til 2017, hvilket gjorde at vi er tilbage på niveauet fra
2016.
Årsregnskabet viser at overskud på 12.050 kr., mod et overskud på 2.070 kr. i 2017. Egenkapitalen er
derved blevet styrket og det ser positivt ud. Der er ikke i 2018 udbetalt midler fra udviklingspuljen.
Banesportsmæssigt, så har klubben ikke stået for afviklingen af løb på Ring Djursland. Vores aktivitet har
alene været de medlemmer som enten er udøvere eller medhjælpere. Mange af udøverne har markeret sig
godt indenfor deres område. Hjælperne og officialsene har medvirket til, at løb er blevet afviklet rundt om i
landet samt hjulpet til byløb i både København og Århus. Vi opfordrer fortsat til, at vores medlemmer
hjælper til hvor de kan, så vi dermed kan fastholde forbindelserne og kompetencerne til banesporten.
DMKA støtter fortsat op om kurser og lignende, ligesom klubben fortsat håber at kunne komme tilbage som
en aktiv del af løbene på Ring Djursland.
Kartafdelingen har igen i 2018, ydet et stort stykke arbejde, med de svære betingelser der fortsat er i
Tirstrup. Projekt ”Gå til Karting”, som foregår i vinterhalvåret i Race Hall, har udviklet sigt til en god
aktivitet, som fortsat er i udvikling. Det er med til at fasthold og øge antallet af medlemmer.
Bilorienteringssporten har i 2018 virkelig markeret sig. John og Lars har både været kører, hvor de opnåede
en samlet 3.plads i B-klasse, men frem for alt har de stået bag afviklingen af en afdeling af både den Jydske
Fem-Kant turnering, Det Jydsk-Fynske mesterskab samt en DM-afdeling. Alle løb gennemført med ros fra
både dommer og kører. Der er allerede planlagt et løb i 2019.
Årsafslutningen blev igen afholdt i Rønde Idrætscenter med en fin tilslutning. De mange gode resultater for
året, blev som sædvanligt markeret med en præmieoverrækkelse. Alt i alt en god og hyggelig afslutning på
sæson 2018.
Samspillet med DASU har i løbet af 2018 fungeret tilfredsstillende. Der har været afholdt 2 dialogmøder
med klubberne i løbet af året. Yderligere blev der afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som
alene skulle beslutte om DASU skulle ændre regnskabsår til kalenderår – hvilket blev vedtaget. På det
ordinære repræsentantskabsmøde blev Kim Jensen valgt ind i KU-udvalget. DASUs samledemedlemstal i
2018 var 7.293 medlemmer, hvilket er en fremgang i forhold til 2017 på 140 medlemmer.

Forberedelserne til 2019 er allerede i fuld gang. Det er et stort håb at klubben i året kan komme et skridt
nærmere på etablering af en rigtigt go-kart bane, samt at men kan nærme sig en tilbagevenden til Ring
Djursland. Skal klubben have en fremtid som en bredt favnende motorklub, med et stærkt fundament og et
udviklingspotentiale, så er det nødvendigt med udvikling på en bred front.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle som har støttet DMKA i 2018 – tak til medlemmer,
samarbejdspartner, hjælpere og officials. Tak til udvalg og bestyrelsen for arbejdet i 2018

I forlængelse af beretningen bad Lars Winther om ordet, og fortalte at dommerne i forbindelse med
afviklingen af O-løb har stor ros til klubbens officials. Derfor en særlig tak herfra.

Regnskab for 2018
Resultatopgørelsen for 2018 udviser et overskud på kr. 12.050, hvilket er en fremgang i forhold til 2017,
hvor overskuddet var på 2.070 kr. Denne fremgang skyldes bl.a. et overskud fra afvikling af o-løb samt en
fremgang i medlemstallet fra 188 medlemmer til 200 medlemmer.
I banken stod der den 31/12-18 169.496 kr. Udviklingskontoen på 46.978 kr. har ikke ændret sig i løbet af
året. Ved årsskiftet var der skyldige omkostninger for 564 kr., hvilket er afregnet i det nye år.

Herefter spurgte Niels Ejner forsamlingen om der var spørgsmål til enten beretning eller regnskabet, hvilket
ikke var tilfældet, hvorfor begge blev godkendt af generalforsamlinen.

Næste års kontingent (2020)
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
Svend Erik Andersen blev spurgt om der var noget at berette fra Fonden, hvilket ikke var tilfældet.
Kristian Bille redegjorde kort for at man er i dialog med Fonden omkring en mulig tilbagevenden til Ring
Djursland. Det er en positiv dialog som fortsætter i det nye år.

Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen
På valg er formand Arne Pedersen. Da ingen andre stillede op, blev Arne genvalgt.
Til bestyrelsen er Niels Kirkegaard på valg. Da han gerne modtog genvalg og ingen andre stillede op, blev
Niels genvalgt.
Valg af suppleanter – Mikkel Holck og Morten D. Jensen blev begge genvalgt.
Valg til hjælpeudvalg – ingen valg.

Valg af revisor
Torben Kristensen genvalgt som revisor for 2019.

Eventuelt
Mette Møberg har valgt at opsige sin stilling som kasserer, hvilket betyder, at hun ikke stiller op til genvalg i
2020. Det er vigtigt, at der findes en afløser som kan blive lært op i løbet af 2019, så hvis der er nogle som
har mod på at prøve kræfter hermed, så giv besked til enten Mette eller Arne.

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

Tirstrup, 3. april 2019
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