
Generalforsamling 12/10 2021 

Mikkel bød velkommen til årets generalforsamling, som er en sammenslutning af både generalforsamlingen 

for 2020 og 2021 – forsinket på grund af Corona. 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Niels Ejner Rytter, som blev valgt af generalforsamlingen. Han startede med at 

konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, når man tager høje for forsinkelsen på grund af 

Corona. 

 

Beretning for året 2019 og 2020 

Da klubbens tidligere formand Arne Pedersen, valgte at trække sig i efteråret 2020, har klubben ikke haft en 

formand. 

Mikkel Holch redegjorde kort for situationen og udtrykte håb om at fremtiden bliver bedre – bl.a. med en 

tilbagevenden til Ring Djursland. 

Peter Schandorff aflagde herefter beretning fra Go-kart afdelingen, hvor der blev orienteret om at også 

Corona har påvirket go-kart, idet træningen i en periode var lukket ned. Dog kom man forholdsvis hurtigt i 

gang igen, idet området blev inddelt i Zoner. Der blev dog ikke afholdt nogle løb i lang tid, men man kunne 

dog træne i Tirstrup.  

Arrangementet i Racehall nåede at blive gennemført inden nedlukningen, og det er igen startet op fornylig. 

Der er blevet uddannet 6 nye baneledere i efteråret.  

 

Regnskab for 2019 og 2020 

Resultatopgørelsen for 2019 udviser et underskud på kr. 4.023, mens resultatet for 2020 udviser et 

overskud på kr. 13.315. Antallet af medlemmer var i 2019 det bedste i 5 år, nemlig 316 medlemmer, mens 

medlemstallet i 2020 faldt til 276 medlemmer.  

I banken stod der den 31/12-20, kr. 201.813. Udviklingskontoen på kr. 46.685 har kun ændret sig med de 

negative renter, som klubben desværre er nød til at betale. Ved årsskiftet var der skyldige omkostninger for 

kr. 12.445, 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 generalforsamlingen. 

 

Næste års kontingent (2022) 

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 

Der var ingen orientering 

 

Indkomne forslag  

Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen. 

 

Valg til bestyrelsen 

Valget vedr. 2019  

Der skal vælges en kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Mette Møberg har tilbudt at fortsætte som regnskabsfører udenfor bestyrelsen, mens Niels Kirkegaard blev 

valg som kasserer. 

Til de 2 øvrige pladser stillede følgende op; 

 Kim Jensen   Torben Carstens 
 Mikkel Holch   Morten D. Jensen 

Efter skriftlig afstemning blev Mikkel og Morten valg som bestyrelsesmedlemmer for 2020 samt 2021. 

Valget vedr. 2020 

Der skal vælges en formand, samt 1 bestyrelsesmedlem. 

Til valg af formand stillede følgende op; 

 Kim Jensen   Svend Erik Andersen 

Efter skriftlig afstemning blev Svend Erik Andersen valgt for Formand for 2021 samt 2022. 

Til den sidste bestyrelsesplads stillede følgende op; 

 Jens Mikkelsen  Peter Schandorff 
 Uffe Bilde Jensen 

Efter skriftlig afstemning blev Jens Mikkelsen valgt for 2021 samt 2022. 

Bestyrelsen består herefter af følgende 

 Formand  Svend Erik Andersen 
 Kasserer  Niels Kirkegaard 
 Medlem  Mikkel Holch 
   Morten D. Jensen 
   Jens Mikkelsen 
 

 



Valg af suppleanter 

Til suppleant blev følgende valgt 

 Uffe Bilde Jensen  Arne Pedersen 

Valg til hjælpeudvalg 

Go-kart udvalget konstituerer sig selv på førstkommende møde. Ellers ingen hjælpeudvalg. 

 

Valg af revisor 

Torben Kristensen genvalgt som revisor for 2021. 

 

Eventuelt 

Under eventuelt kunne Lars Winther fortælle lidt om O-løb, hvad planen for næste år er samt takke alle 

officials, som stiller op når der kaldes. 

Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde konstruktivt på at DMKA igen kan komme tilbage til Ring Djursland, 

hvilket de lovede. 

Der blev spurgt ind til kurser – men da det er DASU som afholder kurser, er det lidt svært at svarer på 

hvornår og hvor de bliver afholdt. I den forbindelse blev der spurgt ind til om man ikke kan få lov til at tage 

en kørerlicens på Ring Djursland. Dette er dog besværliggjort af miljøgodkendelsen. Det blev foreslået, at 

man evt. kan tage licensen i en gadebil. 

Som det sidste blev der udtrykt en stor tak til alle officials som kommer fra mange forskellige klubber, når 

der skal holdes løb. 

Herefter var der ingen yderligere bemærkninger – hvorfor Niels Ejner takkede for god ro og orden og 

herefter afsluttes generalforsamlingen. 

 

                                   oktober 2021 

 

_____________________   _________________________ 

    Mette Møberg 

Formand    Referent 


