Referat fra generalforsamling i Kolding Automobil Club mandag den 25. januar
2016
1. Valg af dirigent
John Bisgaard (JB)blev valgt – konstaterede at generalforsamlingen er lovlig og
beslutningsdygtig.
Referent Carsten Sjælland (CS)
2. Bestyrelsens beretning ved formand Ole Bork Jessen (OBJ)
Siden sidste generalforsamling er salen blevet udvidet og færdiggjort. Der er ryddet grundigt
op rundt om klubhuset, tak til alle der har hjulpet. Positiv udvikling på 11,5% i medlemstallet.
Ved udgangen af 2015 var der 146 medlemmer.
OBJ ridsede resultater op fra KAC-medlemmers bedrifter i rally, rallycross, crosskart og
folkerace. Glædeligt med mange KACere der har deltaget i folkerace cuppen.
Stor ros og tak til Asmus Westphalen der gennem året har haft ansvar for Søholmbanen. Banen
er i rigtig god stand.
Der er kun én klubbil til folkerace tilbage, idet det er for dyrt at have flere. Vi lejer i stedet hos
Kolding Race Event til åben hus mv.
DM løbet 6. juni var første løb for Claus Pedersen som løbsleder. Et velafviklet arrangement til
trods for stor konkurrence om publikum på dagen, pga. mange andre
motorsportsbegivenheder i området. DM løbet i august blev lidt langtrukket, bl.a. på grund af
et par uheld, og sluttede først kl. 19,30
Klubmesterskabet i folkerace blev afviklet over 3 afdelinger, og med tilslutning af ca. 20 biler til
hver. Mini LeMans på banen i oktober var med god tilslutning og gentages i 2016.
40 havde fundet vej til årets andespil
I november var KAC vært for finalen i Yokohama rallysprint. Vejret var nogenlunde, med tørvejr
under afviklingen, men regn og rusk under oprydning. Løbet var velbesøgt og godt afviklet
Tak til Bodil Berthelsen, som i 30 år har redigeret KAC-Nyt. God indsats med godt overskud
hvert år. Nu er John Bisgaard redaktør, formatet er ændret og trykkeriet udskiftet.
Marian Westphalen har overtaget ansvaret for kiosken og køkkenet. Der er kommet godt styr
på økonomien og tingene fungerer godt.
Lejeindtægten på banen er faldet lidt. Lejeprisen er justeret lidt ned, da der er øget
konkurrence fra andre baner.
Driften af rally klubbilen er blevet meget dyr, og bestyrelsen ønsker at sælge den. Det er
billigere at købe en gadebil hvis det skulle blive nødvendigt.
DASU har lagt op til en ændret medlems- og kontingentstruktur. Formålet hermed var, at gøre
det billigere for almindelige medlemmer, og især for medlemmer der er aktive som officials.
Ændringen er vedtaget og gennemført.
I 2016 skal KAC afvikle to rallysprint i Yokohama mesterskabet. Et i Kolding og et i Fredericia.
Vi skal desuden afvikle 2 afdelinger af DM i folkerace.
Tak til alle der har hjulpet til med afvikling af arrangementer, arbejdsdage mv.
I 2015 har klubben mistet 3 medlemmer som er afgået ved døden.

3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af næste års kontingenter
Kasserer Per Storgaard (PS) gennemgik den økonomiske oversigt. Bilag udleveret til deltagere
(bilag vedhæftes referat) I forhold til tidligere, så er overskuddet på kr. 33.800 i 2015. Klubbens
samlede likvider udgør kr. 330.000. Rallybilen koster ca. kr. 15.000 pr. år. Bestyrelsen ønsker at
afhænde den.
JB spurgte til et ”negativt” tilskud fra kommunen. OBJ oplyste at vi er medlem af Kolding
Idrætsråd. Kontingentet hertil overstiger det øvrige tilskud fra kommunen, derfor negativ
tilskud.
Under punktet ”nye medlemmer” var noteret kr.14.000. Beløbet skulle rettelig konteres
anderledes. Det er omkostninger til bl.a. officialuddannelse.
Bestyrelsen lægger op til at fastholde det nuværende kontingent, dvs. ingen stigninger
forventes.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fået et forslag til nye/reviderede vedtægter for KAC. Forslaget er medsendt
til medlemmerne sammen med indkaldelse og dagsorden (vedlægges referatet)
Carsten Sjælland (CS) gennemgik forslaget til de ændrede vedtægter. Der var en del drøftelse
omkring forslaget om at bestyrelsen selv afgør hvem der skal være formand. Der var forskellige
holdninger, for og imod.
Dirigenten foreslog en kort pause, hvorefter generalforsamlingen blev genoptaget.
34 stemte for forslaget til nye vedtægter. Generalforsamlingen udgør 41 stemmeberettigede
medlemmer. Bestyrelsen har mandat til at arbejde videre med forslaget, og bestyrelsen skal
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget til nye vedtægter sættes til
endelig afstemning. Her skal desuden vælges de to ekstra medlemmer af bestyrelsen.
5. Valg til bestyrelsen og suppleanter
På valg er Per Storgaard (modtager genvalg), Claus Pedersen (modtager genvalg), Michael
Buchvaldt (modtager ikke genvalg)
Følgende kandidater er opstillet: Rene Pallesen
Valgt til bestyrelsen blev: Per Storgaard, Claus Pedersen og Rene Pallesen
Valgt som suppleanter blev: (valgt for ét år) Bjarne O. Jensen og Jørgen Lissau
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Valgt for ét år
Revisor: Morten Gravgård og Svend Jacobsen
Suppleant: Ejnar Houborg Jepsen
Herefter suspenderede dirigenten dagsorden for en kaffepause.
I pausen blev uddelt pokaler til klubmestrene, samt jubilæumsmærker.
Jubilarer:
50 år – Hardy Madsen
40 år – Niels Friis Jensen, Hanne Husted, Hans Christensen
25 år – ingen
15 år – Helle Hvingel
10år - Torben Spedtsberg – Sisar Friis Jessen, Christian Bork Jessen
Klubmestre:

Folkerace kl. 1 og 2 – Anders Bisgaard
Folkerace U 18 – Nicolaj Rasmussen
Folkerace U 16 – Kevin Schadt
Folkerace Ladies – Louise Nichum
Crosskart – Niels Zink
Rallysprint – Rene Pallesen
Generalforsamlingen genoptaget.
7. Eventuelt
JB orienterede om at Jysk Autodele er interesseret i at lave en rabatordning som erstatning for
den vi havde hos T. Hansen, men som nu er udløbet. Ejnar Houborg tager kontakt og
forhandler aftale på plads.
Niels Zink efterspurgte svar fra bestyrelsen om en henvendelse fra crosskart kørerforeningen,
angående køb af video fra løb. Bestyrelsen afgiver svar snarest.
Jørgen Lissau spurgte om der kunne blive flere træningsdage på banen. Claus Pedersen oplyste
at vi ikke ønsker at lægge træning når der er folkeraceløb andre steder de samme dage. Der er
8 træningsdage ud over klubmesterskabsløbene.
Alex Westphalen spurgte til prisen på en træningsdag, og om man kan købe ”sæsonkort”. OBJ
svarede at der ikke er fastsat priser endnu.
Ejnar Houborg Jepsen foreslog at der bliver arrangeret nogle flere klubaftner hen over
vinteren.
Niels Zink foreslog at man kunne køre gokart som træning – og som klubaften.
OBJ – klubben ønsker at afhænde klubrallybilen, en Ford Fiesta 1,8. Interesserede kan give bud
til bestyrelsen.
Det går rimeligt med at få de tidligere sponsor/annoncør til at gentegne.
Kim Nichum efterlyste medlemmer der vil sælge sponsorater. Der ligger koncepter, priser mv.
Claus Pedersen – vi mangler altid hjælpere til løb, træning, diverse praktiske opgaver.
Opfordrede til at man hjælper, og tilbud om at man evt. kan få en officialgrad.
Thorvald Lyngvald foreslog at klubbens medlemmer som deltager i løb på vores bane, bedes
om at blive efter løbet for at rydde op mv.
OBJ oplyste at der fremover vil komme mere styr på planlægningen af hjælpere til oprydning
efter løbsarrangementer.
Ejnar Houborg Jepsen opfordrede til at så mange som muligt registrerer sig på hjemmesiden
for adgang til medlemssiderne. Mange fordele, og lettere kommunikation på mange områder.
JB tak for historier til KAC-Nyt. Opfordring til at komme med input.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav ordet tilbage til formanden.

Bilag 1
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2015

2014

Kontingentindtægter, netto

1

33.909

21.250

Banedrift

2

-40.096

-83.204

Klubhus

3

-3.839

-4.009

Løb

4

94.571

96.036

Officials

5

-2.800

-13.884

Aktiviteter

6

-16.654

-42.007

Klubdrift

7

-18.454

-8.243

KAC-blad

8

-7.139

28.308

Markeds føring

9

-3.740

-19.431

35.758

-25.183

Resultat før finansielle poster

Finans ielle indtægter

10

0

1.215

Finans ielle om kos tninger

11

-1.968

-1.630

33.790

-25.598

Årets resultat

Balance 31. december
Aktiver
2015

2014

Varelager, køkken

2.750

0

Varebeholdninger

2.750

0

Udes tåender

151

2.238

Tilgodehavender i alt

151

2.238

92.503

51.727

-327

-327

236.111

246.111

2.351

0

Likvide beholdninger

330.638

297.511

Aktiver i alt

333.539

299.749

Girokonto
Drifts konto
Ops parings konto
Kas s ebeholdning

Passiver
2015

Egenkapital, prim o

2014

299.749

325.347

Årets res ultat

33.790

-25.598

Egenkapital

333.539

299.749

Passiver i alt

333.539

299.749

Noter til årsregnskabet
2015

1

Kontingentindtægter, netto
Kontingent
DASU

2

Drift, dies el m .v.
Udleje af bane

21.250

-13.344

-24.536

-4.113

-27.611

27.700

0
-27.123

Anlæg hus

-18.077

0

-3.079

-3.934

-40.096

-83.204

3.000

2.700

-6.839

-6.709

-3.839

-4.009

Klubhus
Klubhus , fors ikring

Løb
Rally

17.003

7.225

Bane

51.151

48.861

Events

11.875

49.905

Cafeteria

14.542

-11.150

0

1.195

94.571

96.036

R-s port

0

-700

B-s port

-2.800

-13.450

Teknik

0

266

Divers e

0

0

-2.800

-13.884

323

-5.772

-880

-17.620

0

-2.364

-16.097

-14.314

0

-1.936

-16.654

-42.007

Divers e

6

33.909

-29.183

Udlån af klubhus

5

61.250
-40.000

Anlæg bane
Divers e

4

69.507
-35.598

Banedrift
Materiel

3

2014

Officials

Aktiviteter
Klubaftener og øvrige arrangem enter
Klubm es ters kaber, præm ier
Klubbiler FR
Klubbiler Rally
Divers e

2015

7

Klubdrift
Porto
Papirvarer og kopi
Bes tyrels es arbejde
SIK
Tils kud fra kom m unen

10

-69

-1.100

-350

0

0
1.751
-8.615

-14.772

0

-18.454

-8.243

Annoncer

-1.803

36.171

Trykning

KAC-blad
-5.336

-5.038

Porto

0

-350

Divers e m aterialer

0

-2.475

-7.139

28.308

Internet

-2.658

-587

Divers e

-1.082

-18.844

-3.740

-19.431

0

1.215

0

1.215

-1.968

-1.630

-1.968

-1.630

Markedsføring

Finansielle indtægter
Renter, bank

11

-960

0

0

Kurs er (nye m edlem m er)

9

-2.207

-375

Divers e

8

2014

Finansielle omkostninger
Gebyrer

Bilag 2
Vedtægter for Kolding Automobil Club
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Kolding Automobil Club (herefter benævnt som KAC)
Foreningens hjemsted og værneting er: Kolding Kommune
Klubben er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union (DASU) og derigennem Danmarks Idræts Forbund (DIF)
§ 2. Formål
KAC ønsker at fremme interessen for motorsport, og være med til at styrke oplevelsesmuligheder igennem
motorsportsløb i området og på Søholmbanen.
Et harmonisk og velfungerende foreningsliv i et sundt miljø, skal være med til at tiltrække og fastholde flere
unge til den organiserede motorsport og derigennem bidrage til en generelt større færdselssikkerhed.

§ 3. Organisation
Kolding Automobil Clubs overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med
gyldigt medlemskab
Generalforsamlingen vælger:
 En bestyrelse på 7 personer
 2 suppleanter for bestyrelsen
 1 revisor
 1 suppleant for revisor
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således af der er 4 personer på valg i lige årstal og 3
personer på valg i ulige årstal.
Revisor og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside og evt.
facebookside.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Dagsorden for ordinær
generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab, og budget for det efterfølgende år.
4. Indkomne forslag (Forslag skal være modtaget af sekretær senest d. 1. januar)
5. Valg
a. Medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
b. Revisor og revisorsuppleant
6. Eventuelt
Generalforsamlingen er som anført i § 3, klubbens øverste ledelse i alle anliggender, og er beslutningsdygtig
uanset antal fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. Personvalg skal være skriftlige.
Stemmesedler optælles af 3 tilfældigt udvalgte medlemmer.
Sekretær udarbejder referat af generalforsamlingen, og dette offentliggøres via KAC hjemmeside.

§ 5. Kolding Automobil Clubs bestyrelse
Daglig ledelse af KAC forestås af bestyrelsen jf. § 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Dette offentliggøres via foreningens
hjemmeside senest 7 kalenderdage efter generalforsamling.
Bestyrelsen har pligt til at udarbejde regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage opgaver i klubben. Minimum én person fra bestyrelsen er
repræsenteret i de enkelte udvalg.
Bestyrelsen udarbejder beslutningsreferat efter hvert møde. Referater indsættes i bestyrelsesprotokollen,
og offentliggøres for medlemmerne på klubbens hjemmeside, senest 7 kalenderdage efter
bestyrelsesmødet. Lukkede punkter vedrørende personsager, offentliggøres ikke.
Tegningsret for KAC har formanden. Undtaget er beslutninger som vedrører låntagning og gæld, hvor den
samlede bestyrelse tegner klubben.
Køb for beløb over kr. 10.000 skal altid være godkendt af bestyrelsen.
Den samlede bestyrelse kan give kasserer fuldmagt til, at foretage de daglige betalinger og transaktioner,
herunder brug af netbank. Formanden eller mindst ét andet bestyrelsesmedlem, skal have adgang til at se
klubbens netbank.

§ 6. Medlemskab og eksklusion
Som medlem kan optages enhver, som har interesse i at støtte foreningens formål. KAC optager
medlemmer i samme kategorier som DASU.
Indmeldelse kan ske via klubbens eller DASUs hjemmeside, eller ved henvendelse til kassereren.
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren.
Eksklusion af medlemmer kan ske ved en flertalsafgørelse i bestyrelsen, og skal være foranlediget af en af
følgende forhold:
 Medlemmet har gentagne gange fået bøde ved hensynsløs kørsel på offentlig vej
 Medlemmet har bevidst handlet i strid med de retningslinjer og normer, som er gældende i KAC
 Medlemmet har fået inddraget sin kørelicens ved at have optrådt usportsligt, eller været
medvirkende til vold, imens medlemmet har repræsenteret KAC.
Det ekskluderede medlem kan indanke eksklusionen for bestyrelsen, hvor medlemmet har ret til at forklare
og forsvare sig, og samtidig medbringe en bisidder.

§ 7. Kontingent/finansiering
Kontingentet er et årskontingent for perioden 1. januar til 31. december. Kontingentet forfalder den 1.
januar. Deltagelse i generalforsamling er betinget af, at skyldigt kontingent er indbetalt og registreret på
klubbens konto.
Kontingentets størrelse for det efterfølgende år for de enkelte medlemskategorier, fastsættes af
bestyrelsen. Bestyrelsen offentliggør kontingentsatser for det kommende år, senest d. 15. december via
klubbens hjemmeside.
Klubben kan pålægge et gebyr på rykkerskrivelser vedrørende kontingent.
KAC æresmedlemmer betaler ikke kontingent, og har endvidere gratis adgang til KAC baneløb.
Foreningen søges herudover finansieret ved indtægter fra afholdte klubarrangementer, sponsor– og
annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreningen/institutioner og
private personer.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på mindst ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis et flertal i bestyrelsen, eller 1/3 af KAC
medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse annonceres som ved ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen er ansvarlig for at udsende dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for KAC følger kalenderåret.
Regnskabet skal føres af kassereren i henhold til god regnskabsskik, og fremlægges for bestyrelsen min. en
gang i kvartalet, indeholdende posteringsoversigt, resultatopgørelse samt balance. Bestyrelsen har pligt til
at efterse at de af generalforsamlingen godkendte budgetter overholdes.
Bestyrelsen har pligt til at udarbejde budgetter og regnskaber i forbindelse med større arrangementer som
KAC afvikler. Dvs. løb på banen, rallysprint og lignende arrangementer hvor omsætningen forventes at
overstige kr. 25.000
Disse regnskaber bogføres i klubbens almindelige regnskab, så disse fremstår tydeligt i årsregnskabet.

Klubben hæfter med hele og alene sin formue for opfyldelsen af de klubben påhvilende gælds-forpligtelser.
De enkelte medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for nogen af de klubben påhvilende
gældsforpligtelser.
Regnskabet underskrives af bestyrelsen. Revisor skal gennemgå regnskabet og sikre, at dette er ført i
henhold til god regnskabsskik, herunder tilse at bilag forefindes og er fyldestgørende. Der skal desuden
foretages kasseeftersyn. Revisor skal påtegne årsregnskabet med kommentarer og evt. forbehold eller
indsigelser forud for generalforsamlingen.

§ 11. Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af de fremmødte medlemmer på den ordinære, eller
ekstraordinære generalforsamling.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.
Vedtægterne er revideret d. XX/XX-201X

Underskrives af bestyrelsen

