Skanderborg Motor Orienterings Klub
Referat fra generalforsamling d. 30. nov. 2017
Deltagere: Kim Østergaard, Bjarne Kloster, Lilian Johansson, Kurt Christensen,
Henning Olsen, Orla Iversen, Jonna Iversen, Frank Jensen, Erik Rasmussen,
Katja O. Pedersen, Jan Stausholm Jensen, Anders Lundgaard, Anders Lundgaard, Morten Lundgaard,
Ole Spottog Rasmussen, Jonna S. Rasmussen

1. Valg af dirigent
Morten Lundgaard valgt til dirigent.
2. Valg af stemmetæller
Der vælges stemmetællere ved behov.
3. Formandens beretning
Formandens beretning godkendt. (se bilag 1: Formandens beretning).
4. Kassererens beretning
Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen og revisor.
Kassererens beretning godkendt. (se bilag 2: Kassererens beretning).
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Morten Lundgaard og Jonna Spottog Rasmussen på valg.
Morten og Jonna ønskede genvalg og blev genvalgt.
Kurt Christensen og Frank Jensen på valg som suppleanter.
Valgt til suppleanter: Frank Jensen og Jan Stausholm Jensen.

Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Ole Spottog Rasmussen
Næstformand: Morten Lundgaard
Kasserer: Jonna Spottog Rasmussen
Bestyrelsesmedlem/Sekretær: Kim Østergaard
Bestyrelsesmedlem: Lejf Olsen
1. suppleant: Frank Jensen
2. suppleant: Jan Stausholm Jensen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er: Jonna Iversen og Lars Christensen.
Jonna Iversen fortsætter som revisor og Lilian Johansson er valgt til revisorsuppleant.
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8. Fastsættelse af følgende sæsons kontingent
SMOK`s kontingent er ændret til følgende:
Under 18 år er man ungdomsmedlem og skal betale kr. 80,-.
Over 18 år er det ændret til, at alle betaler kr. 160,- uanset alder.
Som aftalt skal medlemskontingentet betales senest d. 29. december. I vil hver især modtage en
kontingentopkrævning pr. mail omkring dette.
DASU nulstiller hvert år listen over godkendte officials d. 31. december, men er der nogen, som skal bruge
licenser inden d. 20. januar 2018, så skal I sende en mail til kassereren om dette og der bliver fundet en
løsning.
9. Eventuelt
 Årets SMOK`er:
Bestyrelsen har et forslag: Der peges på en fra bestyrelsen (han vidste det ikke før i aften). Han kom
ind i bestyrelsen sidste år og har virkelig vist initiativ, bl.a. lavet forslag til streamere, medhjælp til ny
hjemmeside, Lejf Olsen og han har lavet en ny folder omkring SMOK, kigget på hvor medlemmerne
kommer fra rundt i landet, samt sat sig ind i hvad SMOK er for en størrelse.
Årets SMOK`er blev: Kim Østergaard.


Nogen har hørt, at man kan søge om indgangsbilletter til CRAA (Classic Race Aarhus) igennem sin
klub.
Dette undersøger SMOK`s bestyrelse. Tager fat i Nina fra CRAA.



Mange af SMOK`s medlemmer er officials på Ring Djursland og hygger sig med det. Det hyggelige
forsvinder bare lidt, når man skal svines til på Facebook, at man ikke gør det godt nok og man ikke er
professionel. Kan det være rigtigt, at man skal stå model til det? Hvad kan vi gøre for at dette
undgås?
Det er nok svært at gøre noget ved, for flere af de som sviner officials til, har slet ikke noget med
arrangementet at gøre og har heller ikke været til stede. Der ses dog fra DASU`s side med alvor på at
man behandler hinanden ordentligt og taler ordentligt til hinanden.
For at mindske dette, kunne være at ignorere det, selv om det kan være svært, var formandens
forslag.

Bilag 1: Formandens beretning
Generalforsamling torsdag d.30. november 2017

Formandens beretning (SMOK)

Klubmæssigt er der nok ikke sket ret meget, men det betyder ikke, at der ikke sker noget.
Der er en stor del af klubbens medlemmer, som har en kørerlicens. Der er både banelicenser på bane og
offroad og også et par rallylicenser.
Der er nogle enkelte af de kørere, som giver rydningsarbejderne ekstra arbejde.
Vi er meget synlige rundt omkring med officials, både på bane og til hillclimb / rallysprint. Og der er stor ros
til de officials, som vi slæber med rundt, stort set i hele landet, da de forskellige arrangører altid kan regne
med de officials.
Vi er nogen, som tumler lidt med DASU, bl.a. når DASU`s bestyrelse laver en ny anmeldelsesblanket på
engelsk til en dansk kører, der ganske kort var bosat i Tyskland og hvor man så havde undladt den linje, der
siger, at man ikke kan køre race i Danmark, når man er frakendt førerretten.
Der var repræsentantskabsmøde d. 18. november, hvor Jonna og jeg deltog. Jonas Waldgren Larsen
stillede op til Banesportsudvalget og blev valgt ind.
For et par år siden var der en klub, som søgte optagelse i DASU. Klubben opfyldte DASU`s betingelser for at
blive forhåndsgodkendt, men det ville DASU`s bestyrelse ikke. Klubben blev endvidere heller ikke godkendt
til repræsentantskabsmødet.
I 2017 har DASU forhåndsgodkendt 5 klubber, hvoraf de 4 blev optaget på repræsentantskabsmødet. Der
var ikke nogen af de 5 klubber, der opfyldte betingelserne i DASU`s vedtægter. Ingen af de 5 klubber,
havde 25 medlemmer. Der var én af klubberne, som havde 0 medlemmer og hvordan kan man så blive
forhåndsgodkendt og endvidere blive godkendt på repræsentantskabsmødet? Hvorfor skal DASU`s
bestyrelse ikke rette sig efter vedtægter og reglementer? Vi har fået ny bestyrelse og formand i DASU, så
jeg kan jo kun håbe, at den nye bestyrelse følger deres egne vedtægter.
I 2017 skete det der ikke måtte ske. 2 officials mistede livet ved et rallysprint, da en rallybil punkterede og
køreren mistede herredømmet over bilen, hvorved de 2 officials blev dræbt.
Der er en konklusion på ulykken og den siger, at det var et hændeligt uheld, så der bliver ikke rejst sigtelse
mod nogen.
Den pågældende klub`s formand har udtalt, at de har fået stor hjælp fra DASU`s bestyrelse og sekretariat.
Der er oprettet en mindefond, hvor man kan indbetale et beløb, stort eller lille, indtil d. 31. december
2017. Jeg ved at DASU har doneret kr. 50.000,-. SMOK`s bestyrelse blev enige om, at vi i SMOK donerede
kr. 2.000,-. De penge der kommer ind til denne mindefond, går ubeskåret til de efterladte.
Derudover bliver der solgt sløjfer og dette beløb der kommer ind, går til uddannelse af officials og til
mindefonden.

Vi har skrevet ny kontrakt med Fonden Ring Djursland for 2018 og 2019. Grunden til at det kun er en 2-årig
kontrakt er, at Fonden har kontrakt med Tradium til og med 2019.
Så er der vist kun tilbage at ønske God Jul og Godt Nytår til alle klubbens medlemmer og håber på et lige så
godt samarbejde i 2018.

Formand Ole Spottog Rasmussen

Bilag 2: Kassererens beretning
Generalforsamling torsdag d.30. november 2017

Kassererens beretning (SMOK)



Jeg vil starte med at udlevere regnskabet for regnskabsåret 1. november 2016 – 31. oktober 2017.
Vi har pr. 31. oktober 2017 kr. 30.000,51 på kontoen. Vi har haft indtægter for kr. 49.881,45 og
udgifter for kr. 50.735,77. Det vil sige, at vi går ud med et underskud på kr. 854,32.
Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen og revisor.



D. 31. oktober havde vi 63 DASU medlemmer i klubben.



Med hensyn til når I skal indbetale medlemskontingent for 2018, bliver det over netbank, som I
gjorde sidste år. I vil ikke modtage et girokort fra kassereren. Der bliver sendt en mail til Jer hver
især med det beløb I skal indbetale for det kommende år. Sidste indbetalingsfrist bliver som aftalt
d. 29. december. Har I problemer med ovenstående, tag da fat i kassereren.



Fra d. 27. december og frem til d. 18. januar er jeg ikke at træffe. Da må I trække på bestyrelsen.



Er der nogen som har spørgsmål / kommentarer til kassererens beretning?

Kasserer Jonna Spottog Rasmussen

