Referat fra
Generalforsamling KOM den 04.02.2017
1. Valg af dirigent
Freddy Pedersen.
2. Formandens beretning
Formandens beretning aflagt af formand Stig Kristensen.
3. Fremlæggelse af revideret driftsregnskab
Der er indkøbt meget materiel i 2015/2016, som kan bruges over flere år, men der står i
regnskabspraksis, at nyanskaffelser afskrives i anskaffelsesåret, man kunne have valgt, at
afskrive på materiel over flere år i stedet.
Til oplysning ved vi allerede nu, at der fra Rally Denmark i 2016 i næste regnskabsår, vil
blive et underskud på ca. 30.000.
Spørgsmål: Hvad vil bestyrelsen gøre, for at tage hånd om den nedadgående egenkapital?
Bestyrelsen vil til Rally Denmark, have oprettet en driftsforening, som er momsregistreret.
Foreningen skal bestå af min. en anden klub udover KOM, for at KOM vil gå ind i projektet.
De to-tre klubber skal hver stille med 25-35.000 pr. klub.
Regnskabet godkendes.
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om mindre ændringer til vedtægterne
§ 7. REGNSKABSÅR
Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
Ændres til:
§ 7. REGNSKABSÅR
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
§ 9. GENERALFORSAMLING
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.
Ændres til:
§ 9. GENERALFORSAMLING
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts.
Enstemmigt vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent fortsætter uændret.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er:

Stig Kristensen
Niels Stadel
Michael Døssing
Jane Sørensen
Jack Christiansen
Brian Pedersen
Hans-Jørn Søgård

(modtager genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager ikke genvalg)

Per Christiansen indtræder i stedet for Martin Moeslund, som ønsker, at udtræde 1 år før tid.
Følgende vælges:

Stig Kristensen
Niels Stadel
Michael Døssing
Jack Christiansen

Suppleanter:

1. Brian Pedersen
2. Hans-Jørn Søgård

7. Valg af 2 revisorer
På valg er:

Marianne Bonde
Anders Fisker

Begge genvalgt.
8. Valg af medlemmer og suppleanter til sportsudvalget
På valg er:

Kenn Rasmussen
Jens Døssing

Følgende vælges:

Kenn Rasmussen
Jens Døssing

Suppleanter:

1. Morten Grove Nielsen
2. Brian Pedersen

9. Eventuelt
24 fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen skal øge indtægter eller begrænse udgifter.
Klubben kan ikke løfte Rally Denmark alene, der er stadig grundlag for at køre
arrangementet, men der skal være et stramt budget.
Der skal være min. 2 klubber meget gerne 3.
Rally Denmark skal køre over en driftsforening.
Bestyrelsen skal have foretræde i selskabet, for at have indsigt i økonomien, så vi ved
hvordan vores investering forvaltes.

AAS og MNJ kan være en mulig samarbejdspartner.
Driftsselskabet kan låne/leje materiel af KOM.
Der kan kun udbetales penge med en rekvisition, for at kassereren ikke skal sidde og være i
tvivl om en udgift er reel.
Eller der sidder fx 3 folk, som står for at lave aftaler, fx tilbyde sponsorater, til gengæld for
en ydelse eller benytte sine kontakter.
Iflg. det nye koncept fra DASU, som Kenneth og Tom har deltaget i et møde om:
Rundbaner tilladt, men kun én gang.
Vende prøver OK
Kontrolkort, skal ikke være FIA standard, men må være som vi tidligere har benyttet i
Danmark.
Klubben skal ikke betale RallyResult, men bliver stillet til rådighed af DASU.
DASU stiller nogle nøglefolk til rådighed til alle løb, til fx rutebog, afviklingsleder mv.
Klubben skal have en garanti fra DASU, hvis de lover, at betale ekstraomkostninger, for at
hæve et løb til FIA status.
Der skal være samling på alt materiel, så alle løbsledelser ved, hvad klubben har, for at der
ikke bliver købt dobbelt.

