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REFERAT fra  

Årsmøde 2017 

Nysumbanen 22.10.2017 
 

Formand Torben Jensen bød velkommen og gav ordet til Klasserepræsentant Dennis Munch. 

 

Dennis fortalte om Fighter Pokalen, som i år er udvidet med 2 ekstra pokaler, så den uddeles i 

både Mini, 85cc og 125cc.  

I mini blev pokalen fra Nordjysk Diesel Elektro vundet af Anders Rømer. 

I 85cc vandt Nicklas Lau pokalen skænket af Sæby Autoværksted 

I 125 vandt Tobias Andersen pokalen skænket af RD Crosskart 

Bestyrelsen arbejder videre med af finde sponsorer til de øvrige klasser. 

 

Dennis orienterede om reglerne for valg af klasserepræsentant og Dennis blev genvalgt uden 

modkandidater. 

 

Derefter gik man over til den udsendte dagsorden for årsmødet. 

 

1. Valg af dirigent. Niels Zink Rasmussen blev valgt 

 

2. Formand Torben Jensen aflagde sin beretning som bl.a. indeholdt:  

DASU Race Academy 2016/17. Her deltog Mathias Laulund, Morten Bertelsen, Tobias 

Andersen, Tobias Daarbak, Niclas Lucas Jensen, Simon Sørensen, Sofie Sørensen og 

Lucas B. Staun. Sofie modtog holdets fiduspris. 

Kørerforeningen havde d.22.april en træningssamling for de unge. Det gik rigtigt fint og 

bestyrelsen takker dem det hjalp med arrangementet. 

6.+7.maj var der motorsportsfestival i Kolding og vi var også repræsenteret, også en 

stor tak til dem der var med til at få det til at lykkes. 

20.maj var vi i Allingåbro og vise crosskarterne frem ved Motorsportsfestivalen. Tak til 

dem der deltog. 

Vi har i år været på 2 nye baner. Først til åbningsløbet på Korskroen. En meget varm 

dag og en hurtig bane med et meget omtalt hop! 

Endelig var vi også på den nye Nørlundbane som alle kørerne var begejstrede for. 

En række kørere har også deltaget i udenlandske løb i Höljes, Tomelilla, Grenland, 

Fellingsbro, Bø og Östmark. 

I løbet af den kommende vinter er der nogle PR-arrangementer som vi har mulighed for 

at deltage i. Henvend jer til bestyrelsen hvis det har interesse. Der kommer mere på 

hjemmesiden nå vi nærmer os. 

Beretningen blev godkendt 

 

3. Klasserepræsentantens beretning:  

En travl 2017 er overstået.  6 DM-afdelinger, klubmesterskaber, udstillinger og 

selvfølgelig den internationale kalender. Vores kalender har været lidt atypisk i 2017. 

Den har til tider været præget af længere pauser mellem DM-afdelingerne, som har 

givet anledning og tid til noget træning, mens vi også desværre har haft dato 

sammenfald med Höljes, som satte den stopper for de fleste deltagelser i den afdeling 

og en DM-afdeling faldt sammen med en afdeling af Norsk mesterskab. Der er absolut 

plads til forbedringer af kalenderen for 2018.  

2017 har også været et rigtigt godt år, hvis man kigger rent deltagermæssigt.  

71 deltagere har været kørt igennem DM serien, hvilket er rekord til nationale løb. Der 

har også været deltager rekord pr. afdeling. Her lavede Motorsportsfestivalen rekord 
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med 61 deltager, hvor der også var rekord af udenlands deltagelse. Igen som tidligere 

vil jeg gerne understrege, hvor vigtigt det er for vores sport at vi har udenlandsk 

deltagelse og at de føler sig velkommen. Jo bedre vi er til at tage imod dem, jo 

nemmere er det også for os at komme til udlandet. Samlet på sæsonen har vi en 

stigning af deltagere i forhold til 2016 på 14,5% og mod 2015 på knap 11 %. Så der 

stadigvæk en positiv udvikling i vores sport. Men der har desværre også været et par 

arrangementer i 2017, hvor grundet deltager antallet, der har været skåret i køretiden. 

Vi må appellere til klubberne, at hvis der skal skæres i køretid, bør det være kollektivt 

og ikke kun 1 enkelt gren. Dette håber vi bliver bedre til 2018.  

Vi har igen i år haft en del kørere i udlandet og vise flaget. 

85 ccm: Oliver Lucas, Kevin Daarbak  

125 ccm: Tobias Andersen, Mathias Laulund  

250 ccm: Nicklas Lucas, Tobias Daarbak, Casper B Larsen 

650 ccm: Mads Pedersen, Søren Jelsbak, Dennis Munch  

Vores ”sociale medier”!  Noget af det, som vi har snakket meget om, og der var noget 

af det sidste som blev nævnt ved årsmødet 2016 var omgangstonen og tonen på 

sociale medier. 2017 er et år, hvor det er gået meget i den positive retning. Der har 

været et par episoder, men dem slipper vi nok aldrig helt for. Tonen på vores sociale 

medier, er blevet god, så lad os glæde os over den fremgang og fortsætte i 2018 med 

denne positive udvikling. 

Beretningen blev godkendt 

 

4. Michael Bertelsen fremlagde regnskabet og forklarede de forskellige poster. Regnskabet 

blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. Ingen ændringer 

 

6. Forslag fra bestyrelsen: 

Forslag 1:  Vedtaget med tilføjelse af tekst. Bestyrelsen kan konstituere sig ud fra 

valgte kandidater, når suppleanten træder ind. 

Forslag 2:   Forslaget blev delvist vedtaget. Der åbnes mulighed for at arrangøren kan 

vælge om der skal startes med 2-2-2 eller 3-3-3 i indledende heat og 3-3-3 eller 4-4-4 i 

finaler. 

Forslag 3: Vedtaget 

Forslag 4: Vedtaget 

Forslag 5: Forslag trukket af forslagsstilleren 

 

7. Forslag fra medlemmerne: 

Forslag 6a-6i (ny 450 klasse) Vedtaget  23 JA , 10 NEJ 

Forslag 7 Forkastet 

Forslag 8 Vedtaget 

Forslag 9 Forslag trukket af forslagsstilleren 

 

8. Valg af kasserer: Genvalg af Michael Bertelsen 

Valg af bestyrelsesmedlem 

           Niels Zink Rasmussen   27 stemmer 

           Anja Laulund   3 stemmer 

                                               1 blank 

Valg af suppleant 

           Christina Konge              22 stemmer            

           Mike Sørensen                 2 stemmer 
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                                                4 blanke 

(Årsagen til det uens stemmetal er at der var nogle medlemmer der måtte gå før mødet 

var slut) 

 

9. Eventuelt: 

Fra arrangørerne var der ønske om at kørerne inden ankomst til banen har nøjagtige 

mål på bus/servicevogn og telt. D.v.s. længde og bredde så banechefen kan placere alle 

på den bedste måde. Det har desværre flere gange givet anledning til diskussioner ved 

ankomst til banerne. 

Kan DM-finalen afholdes som én dags løb? Nej, siger arrangørerne. Og der er ikke 

økonomi i at holde finalefesten. Det løbet kun lige akkurat rundt. 

Mike spørger om der er stemning for at holde festen uden rallycross. Flere svarer: Så er 

der slet ikke økonomi i det. 

Rallycrosskørerne har foreslået at man starter med indledende heat om fredagen for at 

kunne blive klar til lørdag aften. Men nogle har svært ved at få fri om fredagen. 

Forslag om at foreningen søger tipsmidler. 

Lidt debat om DM og NEZ kalender sammenfald. 

Michael S Nielsen orienterede om div forslag som skal drøftes på NEZ mødet næste 

lørdag. Der er 2 danske arrangører der har søgt NEZ CK i 2018. Ørnedalen og Nørlund. 

Dennis fortalte om DASU dialogmøde d.4.november på Fyn. Alle aktive er velkomne. 

 

/ JR-A 

 

            

 

 


