Referat af generalforsamlingen i DMKA den 17. februar 2015.
Formand Arne Pedersen bød velkommen til dette års generalforsamling, som desværre ikke kunne
foregå i vores klubhus på Ring Djursland, men afholdes i stedet i Pederstrup Forsamlingshus.

Valg af dirigent og referent
Mette Møberg blev valgt som referent.
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. Herefter blev dagsorden gennemgået.

Formandens beretning, herunder beretning fra afdelingerne
Arne Pedersen fremlagde sin beretning;
Året 2014 var et forunderligt og foranderligt år. Beretningsmæssigt har det også været et vanskeligt
år, som jeg her vil prøve at redegøre for.
Status ved sidste generalforsamling, den 11/3 2014 var, ud over det sportslige:
 Fonden meddelte, at de ikke længere ønsker at samarbejde med DMKA – årsagen var at
Fonden ikke har tillid til DMKA, til trods for, at vi mener, at have opfyldt deres krav.
 Fonden etablerede DMKB, som man forventede at DASU ville godkende.
 Fonden forventede selv, at de kunne afvikle løbene i 2014.
 Vi blev frataget vores adgang til klubbens hjemmeside og senere til klublokalet
 DMKA havde forsat rettighederne til løbsdatoerne i 2014.
 Fonden har kontrakten med Tradium.
Året 2014 - sportsligt:
1. Bilorienteringsløb:
 Lars Vinther og John Knudsen har på bedste vis repræsenteret DMKA i bilorienteringsløb.
De har både arrangeret et løb og deltaget i den Østjyske Femkantturnering, hvor de vandt
turneringen i C-Klassen. Yderligere har de også deltaget i - og vundet - det Jysk-Fynske
Mesterskab
 En flot præstation, som vi håber de vil følge op i 2015.
2. Ring Djursland:
 På Ring Djursland var der 4 løbsweekender. Den første tilhørte Motorcyklerne og DMKA
var ikke involveret heri.


I forbindelse med den anden løbsweekend den 30/5-1/6, havde Fonden bedt MSS om at stå
for det sportslige. MSS forlangte dog at DMKA var med, idet vi jo havde datorettighederne.
Dette afsted kom den del møder mellem DMKA og Fonden med MSS som mellemmand.
For sportens skyld gik vi med på aftalen – leverede datoerne og støttede op om løbet. Efter
denne løbsweekend, meddelte MSS, at de ikke ønskede at være en del af de næste løb.



På denne baggrund var Fonden nød til at drøfte et samarbejde med DMKA i forbindelse
med de sidste 2 løb – henholdsvis den 16-17. august og den 6-7. september. Fonden
forlangte, at DMKB skulle være part i en aftale samt stå for det sportslige. Vi skulle blot

levere datoerne. Vi forlangte at DMKB navnet blev holdt uden for en aftale, men at man
sagtens kunne bruge DMKB medlemmer som hjælpere – samtidig med at alle vore officials
skulle have tilbuddet om at komme ud og hjælpe til løbene. Efter mange seje træk, blev
aftalen for de sidste 2 løb indgået. En del af aftalen var også at parterne forpligtede sig til,
senest den 20/9-14, at samles til en genforhandling, med henblik på 2015.
3. Karting
Beretning følger denne beretning.
Generel orientering
1. Hjemmesiden;
 På sidste generalforsamling fortalte vi, at hjemmesiden var blevet spærret. Et fondsmedlem,
som havde fået overdraget domænet fra en tidligere DMKA administrator, spærrede
adgangen til den og tillod sig at skrive nedsættende om DMKA på hjemmesiden. Dette blev
vurderet som et frontalt angreb på DMKA.


Da vi ikke kunne få domænet overdraget eller få adgang til siden, blev vi nødt til at gå til
klagenævnet for domænenavne. Dette nævn afsagde dom i sagen den 9/10. Domænet skulle
overdrages til DMKA senest 4 uger efter - den 6/11 2014. Vi har således været uden adgang
til hjemmesiden i ca. 9 måneder.

2. Møder med fonden vedrørende samarbejde 2015 og fremover;
 Som aftalt i løbsaftalen blev der afholdt møde mellem parterne i september måned. Stridens
kerne blev DMKB. Fonden forlangte nemlig at DMKB skulle med som en selvstændig part,
og at det alene skulle være dem, der skulle stå for afviklingen af løbene i 2015. Eftersom
DMKB ikke kunne være den formelle ansøger af datoer til løb i 2015, skulle det være
DMKA som søgte løbene og så leverede dem til DMKB og Fonden.




Dette kunne vi ikke godkende – idet vi ikke så DMKB som en selvstændig klub, så længe de
ikke var DASU godkendt. Vi havde ingen indvendinger mod personerne, men alene DMKB
som en selvstændig klub. Vi ønskede, at der blev etableret et fælles Ring Djurslands udvalg,
mellem DMKA og Fonden på ligeværdige vilkår, som skulle stå for gennemførslen af
løbene.
Officials gruppen omkring DMKB må gerne deltage i arbejdet, med udgangspunkt i det
fælles Ring Djursland udvalg.



Det aftaltes, at vi skulle gå hjem til baglandet og afklare den gensidige holdning til klubben
DMKB som afvikler, og så mødes igen.



Der blev dog ikke et nyt møde, idet Fonden meddelte os, at de ikke ville give sig og det var
klart, at det alene skulle være DMKB som skulle stå for afviklingen af løbene.



Fonden og DMKA deltog i fællesmøder om løbskalenderen for 2015. Dagen før fristen for
indsendelse af datoer, ville Fonden end ikke fortælle os, hvad de havde gang i. Derfor
indsendte vi datoer, som krævet. Det viste sig efterfølgende, at Fonden havde indgået en
aftale med SMOK Skanderborg og via dem, indsendt datoer. DASU tildelte datoerne til
SMOK (da de jo havde en bane, og DMKA ikke var sikker på at have en bane).



Den 24/10-14 får vi så en skrivelse fra Fonden – som ophæver alt samarbejde. Begrundelsen
er, at DMKA ikke vil indgå i et samarbejde på deres præmisser, hvorfor de har lavet en
samarbejdsaftale med SMOK. Dog åbnes der i skrivelsen, en mulighed for en tilbagevenden
til et samarbejde, hvis DMKB ikke bliver godkendt af DASU. Alle nøgler til klublokalet
bliver inddraget og alene administreret af Fonden.



Vi fik med nød og næppe lov til at holde vores sæsonafslutning i lokalerne, på betingelse af
at Fonden var medunderskriver af indbydelsen. Til trods herfor, havde vi en god
sæsonafslutning med mange medlemmer, hvor vi fik hyldet de mange præstationer og kåret
de forskellige officials m.m. En god og hyggelig dag med det sportslige i centrum.



På DASU’s repræsentantskabsmøde den 22/11-14, var DMKB på dagsordenen. Klubben
DMKB blev ikke godkendt og ikke optaget i DASU.



Jeg er efterfølgende blevet beskyldt for at have svinet Fonden og DMKB til, på dette møde.
Det vil jeg gerne lægge klar afstand til. Jeg har på DMKA’s vegne argumenteret for, at det
vil være at gå imod DMKA, hvis man godkender DMKB. Vi mener, at DMKB reelt set er
en proforma klub under Fonden og at en godkendelse heraf, vil kunne danne presedens for
andre klubber, hvor der måtte opstå uenighed. Afstemningen var i øvrigt meget klar - 457
stemmer for, 4.858 stemmer imod og 1.567 stemmer blanke.



Vedrørende møder og dialog, så har der ikke siden skrivelsen af 24/10 fra Fonden været
nogen af delene. Jeg sendte den 25/10 en svarskrivelse på deres opsigelse af 24/10. Vi har
adskillige gang henvendt os og rykket for svar / dialog, men uden én eneste reaktion. Senest
i forbindelse med denne generalforsamling bl.a. med hensyn til klublokalet. Intet svar,
hverken på mail eller telefon.

DMKA 2015
 DMKA er desværre ikke en del af løbene på Ring Djursland. Det er Fonden, ”DMKB” og
SMOK der står for løbene i 2015. Vi opfordrer dog vores officials til at deltage / hjælpe,
såfremt man ønsker det. Vi vil også fortsat bakke op om uddannelse af DMKA’er.


Vi vil fortsat forsøge at komme i dialog med Fonden med henblik på at genetablere et
samarbejde. Motorløb på Ring Djursland er rigtigst, hvis DMKA er involveret.



Kart afdelingen som udviklingspotentiale skal have mere bevågenhed og støtte.



I Bilorientering håber vi, at Lars Vinter vil fortsætte det gode arbejde fra 2014 med de flotte
resultater. Bestyrelsen vil bakke op om dette arbejde, hvor vi kan.



Disse var ordene. Jeg vil gerne give en Tak til medlemmerne, samarbejdspartnerne,
hjælperne, udvalg og bestyrelsen. En særlig tak til DASU for sparring og ansvarlighed.

Beretning for go-kart afdelingen;
 For Karting er året 2014 forløbet stille og roligt, uden de helt store sværd slag. Sæsonen i
Tirstrup startede den 15. marts og i år var det uden sne på banen.



I løbet af året er der traditionen tro blevet trænet torsdage og lørdage og der har været mange
mennesker ude at træne. Igen var træneren på banen hver den første tirsdag i måneden, men
i år er der desværre ikke mange som benyttedes sig af tilbuddet.



I uge 31 var der Go-kart sommerlejr i Thy. I år var deltager antallet helt oppe på 80 personer
i løbet af de 3 dage og det forlyder at alle har haft en god tur.
Der blev i løbet af lejren afholdt et klubløb, hvor rigtige mange deltog.




Til trods for at vi skal udenbys for at få afgjort vort eget klubmesterskab, er der 39
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.



I august måned var der en del DMKA medlemmer i Thy, for at hjælpe med afviklingen
af DSK, hvilket både TMSK og løbslederen var glade for.



I november måned var DMKA vært ved det årlige Jysk-Fynske Planlægningsmøde. Det
var et konstruktivt, hvor klubben fik Kim Jensen ind i J/FM-udvalget.



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.

Niels Einer åbnede herefter for diskussion af beretningerne. Der blev spurgt til om baneudvikling
vedr. Go-kart er gået helt i stå. Arne redegjorde for, at der desværre ikke er sket en masse på det
område, men at det fortsat er et område som vi gerne vil arbejde med. Mette redegjorde for at der er
gået en del mails til forsvaret, som der ikke er kommet svar på.
Herefter blev der spurgt til om medlemskabet af DMKA kan bruges som adgang til Ring Djursland.
Svaret var desværre negativt. Kun som hjælper kan man komme ind.
Ingen yderligere kommentarer til beretningerne som herefter anses for godkendt.

Regnskabs fremlæggelse
Mette Møberg gennemgik regnskabet som udviser et underskud på kr. 11.559. Dette skyldes
hovedsageligt 2 poster, nemlig at der ikke indtægter for hjælp med afviklingen af CRR i 2014, samt
at pokalfesten i november blev afviklet uden deltagerbetaling.
Egenkapitalen udgjorde den 31/12-14 kr. 160.803. Alle tilgodehavender er kommet ind
efterfølgende, ligesom alle gældsposter er afregnet i løbet af januar 2015.
Revisor – Poul Bonde – har gennemgået og underskrevet regnskabet, uden kommentarer.
Fra salen blev der spurgt ind til fremtiden, hvortil Mette svarede, at man naturligvis ikke kan
fortsætte med underskud. Klubben er nød til at forholde sit til indtægterne, samt evt. søge andre
indtægtskilder.
Ingen yderligere kommentarer til regnskabet som herefter anses for godkendt

Næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår at der klubkontingentet holdes i ro, og at stigningen i 2016 blot vil være DASU
andel af kontingentet.
Fra salen var der tilkendegivelser af at det såfremt omkostningerne kan holdes ned, så kan man
tilslutte sig at der ikke sker nogen stigning.
Andre mente at for at sikre at der ikke igen kom et større minus på regnskabet, kunne man godt lade
klubkontingentet stige lidt.
Der fulgte en snak for og imod en stigning.
Afstemningen (ved håndsoprækning) endte med at klubkontingentet må stige med samlet kr. 60 i
2016. Bestyrelsen fordeler selv på de forskellige medlemskategorier.

Orientering fra Fonden Ring Djurslands Motorsport
Der er ikke kommet nogen tilbagemelding fra Fonden formand omkring ønsket om at give en
orientering på Generalforsamlingen, hvorfor punktet udgår.

Indkomne forslag
Bestyrelsen har stillet forslag om ændringer af vedtægterne. Ændringen er alene et forsøg på at leve
op til de retningslinjer som DASU og DIF har lagt frem, samt sikre at klubbens vedtægter lever op
til Folkeoplysningsloven.
Herudover foreslog bestyrelsen hjemstedskommunen ændret fra Norddjurs til Syddjurs kommune,
med en begrundelse i, at alle fysiske aktiviteter foregår i Syddjurs kommune.
Arne gennemgik de forskellige paragraffer, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål.
Afstemningen (ved håndsoprækning) viste et kvalificeret flertal for vedtægtsændringerne.

Valg til bestyrelse
Formand Arne Pedersen er på valg i år. Yderligere er Mathias B. Jensen på valg.
Da der ikke var andre der ønskede at stille op til formandsposten, og Arne modtog genvalg,
fortsætter Arne Pedersen som formand i 2 år.
Til posten som menigt medlem, stillede Niels Kirkegaard og Mathias Jensen op. Valget endte med
17 stemmer til Mathias og 16 til Niels. Stemmetæller var Poul Bonde og Mette Møberg

Valg af 2 suppleanter
Niels Kirkegaard træder ind som suppleant, mens Mikkel Holck modtog genvalg.

Valg til hjælpeudvalg
Ingen valg til hjælpeudvalg i år.

Valg af revisor
Poul Bonde blev genvalgt som revisor

Eventuelt
Fra salen blev der spurgt om DMKA er blevet til en go-kart klub. Hertil svarede bestyrelsen, at
DMKA er en motorklub – vi er i øjeblikket ikke en banedrivende klub, men en klub for alle aktive
kører. Det er dog ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil tilbage og være med til at arrangere
motorløb på Ring Djursland – bestyrelsen vil fortsat arbejde på at få et samarbejde med Fonden på
skinner igen. Det vi gerne vil finde ud af er om det er klubbens vedtægter som Fonden ikke kan
acceptere i øjeblikket – eller om det er de personer som i øjeblikket sidder i bestyrelsen. Såfremt det
er det sidste, træder disse gerne til side for nye personer, hvis det kan fremme samarbejdet med
Fonden. Målet er igen at være en banedrivende klub.
Herefter blev der spurgt til de ting som DMKA har på Ring Djursland, hvad sker der med dem. Det
er straks svære at svare på. Vi har dem ikke, men har heller ikke endnu gjort noget krav gældende,
idet vi helst vil finde en løsning på problemerne, så vi kan komme tilbage til Ring Djursland.
Bestyrelsen vil arbejde på at DMKA ikke under afvikling, men skal udvikles!
Fra salen blev der spurgt til, om det ikke er ved at være på tide, at få en person udefra (som ingen
relationer har til hverken den ene eller den anden) til at kikke på problemstillingen. Opfordringen er
videregivet til bestyrelsen.
Herefter takkede Niels Einer for god rod og orden og generalforsamlingen blev afsluttet.
Arne afrundede med en tak for fremmødet og tak til dirigenten!

Pederstrup, den 17. februar 2015.

________________
Arne Pedersen
formand

________________
Mette Møberg
referent

