Referat fra ASK-Hedelands generalforsamling i Atlas Bio den 15. marts 2018
C. C. byder velkommen og introducerer DASU’s formand, der var inviteret som gæst.
Henrik Møller Nielsen holdt en kort tale, hvor han understregede, at DASU godt kan lide store klubber og
klubber med kant. Og at han håber, at klubben bliver endnu større og endnu mere aktiv.
Dagsorden
1. Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning og evt. de enkelte sektioners beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
På valg er:
Kenneth Jørgensen
Ivan Gren
(begge genopstiller)
5. Valg af klubrevisor og en revisorsuppleant
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Bestyrelsen foreslår:
Dansk Revision Kalundborg
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Morten Risby Hansen blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig.
Dirigenten er blevet oplyst, at klubben dags dato har 609 medlemmer, heraf er 65 stemmeberettigede
medlemmer fremmødt til generalforsamlingen.
2. Valg af referent
Karsten Lemche bliver valgt til referent.
3. Bestyrelsens beretning
C.C. Hansen, formand i ASK Hedeland
ASK Hedeland havde 674 medlemmer ved årets slutning, og er dermed den største motorsportsklub i
Danmark. Klubben fik i 2017 et overskud på 157.815 kr., et resultat vi er glade for. I 2018 forventer vi at
resultatet kommer nærmere på 0 kr.
Jan Magnussen vandt det Amerikanske GT-mesterskab i GTLM-klassen og Christina Nielsen vandt også et
amerikanske GT-mesterskab i GTE-klassen. Christian Lundgaard er et af de nye talenter, der for nylig fik alle
de store pokaler til Dansk Motorsport Award. Herunder vores egen Höltzerpokal, der er den ældste og
mest prestigefyldte pokal i Danmark.
På kartingsiden kom Christian Sørensen i top 3 til det internationale Rotax mesterskab. Derudover har
vores klubmedlemmer klaret sig godt i både Danmarksmesterskaber og regionsmesterskaber på tværs af
sportsgrene.
Men vi mangler i den grad officials på alle punkter. Derfor må i må gerne fortælle jeres venner om behovet
og fornøjelserne ved motorsport, og forsøge at lokke dem med. Og så skal vi have fundet yngre
bestyrelsesmedlemmer, til næste år er det er mig og Jac Nellemann, der er på valg. Og klubben skal
overveje at finde yngre afløsere. Vi mangler også en bedre markedsføring af sporten.

Bemærk, at DASU har fået en ny forsikringsaftale med TRYG, hvor vi anbefaler, at klubbens medlemmer
undersøger om de kan få et godt forsikringstilbud.
Et dårligt kapitel i sporten i 2017 var Rally ulykken i Randers. Der skete det værst tænkelige, at et ungt
officialpar blev dræbt. ASKH betalte 10.000 kr. til fonden for de efterladte og DASU betalte 50.000 kr. For
dem det rammer, er ikke dem som kommer i TV, men dem som står med en lunken leverpostejsmad i
regnvejr. Dem skal vi støtte op om.
Sæsonen går snart i gang. Blandt andet CHGP hvor der i år kommer F1-racerbiler. Men også med både løb
og træning i kartsektionen samt rallysektionen. I Roskilde Hallerne den 23. maj er der et arrangement med
Jan Magnussen.
Vi har et fremragende lokale i Maglehøjen, det er altid åbent om mandagen.
Til sidst skal lyde en stor tak til bestyrelsen og især til sekretariatet, hvor Anne er en uvurderlig hjælp. Især
for formanden. Så stor tak.
Kenneth Jørgensen, Rallysektionen
Vi har fået en god sektion op at køre med Lene Jørgensen i spidsen, hvor vi har trukket mange nye
medlemmer til. Og allerede den 24. har vi en rallytest, hvor vi blandt andet får kørere fra Sverige. Til
efteråret har vi et SM klubrally og et rallysprint.
Sidste år havde vi et DM-rally som var mindre end i 2016. Vi havde 45 deltagere til vores afdeling, og men
var alligevel det var det løb med flest deltagere i 2017.
Der er SM og øresundsmesterskab i O-løb til oktober. I 2017 havde vi tilsvarende løb med 26 deltagere som
Rene fra O-sport afdelingen står for.
Vi sendte rallytalenter til Henrik Lundgaard sidste år, blandt andet med Emil Bertelsen og Oliver Saust.
I forhold til officials har Lene og Niels været aktive til alle DM løb sidste år, og de bliver også meget aktive i
år. Og generelt set har vores klub officials ude til mange løb landet over.
Lene Jørgensen takkede de officials, der var med ugen efter ulykken i Randers. ASKH fik stor ros fra
myndigheder samt DASU.
Tom Nielsen, Kartsektionen
Vi havde seks løb, der forløb godt. Vi kommer dog ikke til at køre DSK i år. Vi har fortsat tirsdagstræning
med de unge kørere, og her skal vi takke vores ungdomstrænere. På Klippan kører vi igen i år
sommertræningslejr, men vil gerne have flere deltagere.
Vi vil gerne have klubaftener, flere end vi har i dag, og jeg håber at nogle medlemmer vil tage udfordringen
op og arrangere nogle aftener.
En stor tak til de frivillige, uden dem kan vi ikke køre.
Samarbejdet mellem sektionerne i klubben går godt, der bliver hjulpet begge veje, og det bliver bedre.
Generalforsamlingen har taget beretningerne til efterretning.
4. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegnelse
Ivan Gren gennemgik regnskabet. Både de store poster samt for sektionerne, hvor Michael Kastaniegaard
forklarede hvordan karting havde udviklet sig og Kenneth Jørgensen oplyste, at der i 2016 blev skiftet
mange materialer ud i rallysektionen, de udgifter har der ikke været i 2017 og kombineret med gode
sponsoraftaler, har det bevirket til, at der er overskud i 2017.
Det samlede resultat er et overskud på 157.815 kr. Klubhuset bliver nedskrevet over de kommende seks år
til 0, samtidig med vi skal levere grunden tilbage til kommunen i følge vores nuværende kontrakt.
Egenkapitalen er på 3.314.212 kr.
Regnskabet er enstemmigt vedtaget med de fremmødte stemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
Kenneth Jørgensen og Ivan Gren blev enstemmigt genvalgt.

Bjarne Petersen blev genvalgt som suppleant.
Jan Thers blev også genvalgt som suppleant in absentia. Hvis han ikke ønsker at blive valgt, træder Morten
Risby i hans sted.
6. Valg af klubrevisor og en revisorsuppleant
Flemming Petersen blev genvalgt.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Klubben skifter revisor, da den nuværende revisor har løftet prisen. Dansk Revision Kalundborg blev valgt
som ny revisor.
8. Forslag fra bestyrelsen
Der er ikke kommet forslag på bestyrelsen.
9. Forslag fra medlemmerne
Forslag om at regnskabet bliver sendt ud til alle medlemmer. Der er tre stemmer for, og godt 20 stemmer i
mod.
Efter en debat på generalforsamlingen, blev konklusionen, at der i indkaldelsen til generalforsamlingen
står, at regnskabet via mail kan rekvireres fra sekretariatet. Både i mailen samt den vedhæftede
indkaldelse.
10. Eventuelt
Claus Spiegelhauer - hvad vil bestyrelsen gøre med det pæne overskud. Hvad vil man bruge pengene på?
Eventuelt nedsætte kontingentet for de unge medlemmer.
Michael Kastaniegaard - Vi vil ikke bruge pengene. For vi får godt 200.000 kr. i penge fra Casino-puljen. Og
de penge har DIF nu råderet over, og vi får først at vide til April, hvordan man kan søge. Pengene må ikke
gå til medlemmer eller drift af klubben, så vi skal være heldig at få 50.000 kr. af de penge, og det vil give et
nul resultat i 2018. Vi skal ikke give overskud.
Jac Nellemann - Vi har forhandlet i 1,5 år på en aftale med Roskilde Racing Center. Her er vi forpligtet til at
give et tilbud. Det skal der også være penge til.
Thorkild Thyrring - vi skal generere nye indtægtskilder for klubben. Thorkild har en næsten komplet
samling af Roskilde Ring plakater, de er affotograferet af en prof. fotograf. Thorkild er blevet tilbudt 80.000
kr. Det andet er at mange mennesker har doneret film fra Roskilde Ring til TT, der kan klippes til en flot film
om ringen.
Michael Kastaniegaard - vi siger tak for tilbuddet.
Michael Søndergaard - Tilskud fra spillehallerne, som skal søges fremadrettet. Har bestyrelsen nedsat et
udvalg?
Michael Kastaniegaard - vi arbejder med det i bestyrelsen, også vedr. øvrige tilskud der kan søges, men har
ikke sammensat et egentligt udvalg.
Bjarne Petersen - Vi er efterhånden blevet en hel klub. Officials fra banesektionen er også med til løb
mange andre steder, det er ikke kun på CHGP vi hjælper. Det er jeg stolt af.
Jeg vil spørge bestyrelsen ved et af de kommende møder, om vi kan lave noget for de 184
banesportsmedlemmer vi har i klubben. Jeg vil gerne lave et løb på Ring Knutstorp for alle medlemmer.
Banesektionen havde et lille underskud, fordi vi fik lavet nye tavler i samarbejde med HMS til brug på
banerne. Der er 30.000 tilskuere som kommer til CHGP. Det synes jeg vi som klub skal være stolte af.
Kenneth Jørgensen - Jac og jeg havde et møde med interessenter i eSport i fredags. eSport er oppe i tiden,
herunder også på YouTube. Og det ser vi på at trække ind i klubben, som en god aktivitet. Vi har fået

henvendelser fra nogen, der er store i miljøet. Vi regner med at bruge lidt penge på at sparke det i gang. Men jeg er
sikker på, at det vil skaffe en del medlemmer og del aktive. Det er noget som man kan dyrke samtidig med den sport
man dyrker i forvejen, og ikke mindst dyrke i vinterhalvåret.
Lene Jørgensen - Jeg har sat mig ind i regnskabet, hvor jeg har spurgt ind til regnskabet, og Jac Nellemann har svaret.
Jeg anbefale, at andre også sætter sig ind i regnskabet før selve generalforsamlingen, så vi ikke skal bruge tid på det
under selve generalforsamlingen.
Poul Pape Jensen - Jeg vil gerne lave en reklame for vores bustur til lille Mats, som vi har kørt i femten år. Det koster
425 kr. inklusiv.

Årsnåle:
20 år - Michael Kastaniegaard, Lars Schönemann-Paul
25 år - Ole Ingemann, Karsten Lemche
40 år - Anders Kolstrup, Bjarne Mortensen, Bjarne Petersen, Bjarne Steen Knudsen og Per Lindebjerg Larsen.
Morten Risby Hansen erklærede klokken 21:18 generalforsamlingen for officielt slut, og takkede for god
ro og orden.
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