
Referat af generalforsamlingen 28. marts 2022 

Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til årets generalforsamling. 

 

Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår Niels Ejner Rytter som dirigent og Mette Møberg som referent, hvilket 

generalforsamlingen vedtog. 

Niels Ejner startede med at sikre sig at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og rettidig afholdt i forhold 

til vedtægterne. 

Formandens beretning. 

Svend Erik fremlagde beretning, dog er der ikke sket meget siden sidst. Der har afholdt 

repræsentantskabsmøde i DASU. Det var et stille møde med orienteringspunkter. 

I DMKA har der været afholdt Motorsportsdag med pokaluddeling og en masse god hyggesnak. 

DASU har indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabs møde omkring fremtiden. Der er forslag om at 

det fremover skal være bestyrelsen, som skal beslutte hvem der skal sidde i de forskellige sportsudvalg og 

ikke som nu, hvor det er repræsentantskabet der ved stemmeafgivelse sammensætter udvalgene. 

 

Uffe Bilde-Jensen fortalt kort fra Go-kart, at træningen i Tirstrup går stille og roligt. I efteråret blev 

klubmesterne honoreret. 

Klubben har investeret i nogle bander fra Classic Race Århus, som er stillet op på banen.  

Regnskab til fremlæggelse og godkendelse 

Mette fremlagde regnskabet for 2021, som er blevet revideret af Torben Kristensen.  

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

Næste års kontingent 

Det blev vedtaget at klubben næste år har samme kontingent som i år – med mindre der kommer en 

markant stigning i den del af kontingentet, som skal afleveres til DASU. 

Orientering fra Fonden for Ring Djursland 

Der er ingen orientering fra Fonden 

Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogle forslag. 

 

Valg af kasserer 



I lige år skal vælges en kasserer. 2 personer stillede op, henholdsvis Anne D. Juhl og Torben Carstens. Der 

blev stemt om posten og valget faldt på Anne, som fik flest stemmer (15 mod 4) 

Mette Møberg fortsætter som regnskabsfører udenfor bestyrelsen indtil videre. 

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Morten D. Jensen og Mikkel Holck, som begge modtog genvalg. Der var ikke andre som stillede 

op.  

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Hvert år skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Fra salen blev Arne Pedersen og Torben Carstens 

foreslået. Disse modtog valget. 

Gokart udvalget har konstitueret sig med Uffe Bilde-Jensen som formand 

Valg af revisor & Revisorsuppleant 

Torben Kristensen blev genvalgt som revisor. 

Eventuelt 

Der blev spurgt ind til, hvad det er med DASU omkring de forskellige sportsudvalg. Dette afstedkom en del 

snak. 

Fra salen blev der stillet forslag om at klubben bruger nogle af udviklingsmidlerne på at finde nogle 

medlemmer i DMKA, som kan og vil gå ind i DASUs arbejde, og så få dem ”klædt på” til opgaven. 

 

Herefter takkede Niels Ejner for god ro og orden og Svend Erik takkede for fremmødet. 

 

April 2022 

 

_______________   _________________ 

Svend Erik Andersen   Mette Møberg 

Formand    Referant 


