
Referat af 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND 

Torsdag den 21. februar 2013 kl. 19:00 
I Stubbæk Forsamlingshus 

 

 
DAGSORDEN, jf. vedtægterne: 

 

 

1. Valg af dirigent 
Formanden, Johnny Bertelsen, bød velkommen og udtrykte glæde over et stort fremmøde. 

 

Han meddelte, at der var fremsat forslag om at vælge Holger Møller-Nielsen som dirigent, og da der ikke 
fremkom modkandidater, blev dette valg foretaget. 

 

Holger Møller-Nielsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i 
henhold til vedtægterne ved opslag i medlemsbladet Klubinfo, udsendt 1. februar 2013. 

 

 
2. Formandens beretning 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, Johnny Bertelsen, som i sin beretning om aktiviteter i det 

forløbne år sagde: 
 

”Naturligvis er det med lidt blandede følelser, jeg står her i dag for at holde min anden beretning som 

formand – en beretning, som også bliver min sidste. Egne krav til vores organisation har medført, at 

bestyrelsen har besluttet at blande kortene lidt anderledes, og det medfører, at jeg med 
generalforsamlingens tilslutning skifter til at være klubbens Go-Kart-udvalgsformand, medens posten 

som formand overtages af klubbens hidtidige næstformand, Karin Niebuhr. 

 
Om dette senere. For to år siden blev jeg formand for Motor Sport Sønderjylland midt i den økonomiske 

krise, som har præget økonomien både herhjemme og i det store udland. Dette har givet et stort pres på 

vores sport, men jeg kunne allerede sidste år fortælle, at vi trods dette, havde haft en rigtig god sæson. 
Dette er bestemt fortsat i 2012. Vi er flere medlemmer ved udgangen af 2012 i forhold til udgangen af 

2011, og det tab, vi havde i de to driftsforeninger, Skærbæk og Padborg, i 2011 er vendt til overskud. 

Kun i MSS har vi ikke kunnet holde pengene hjemme, men det er igen så små beløb, at det ikke rigtig 
betyder noget – vores formue er først og fremmest de små 700 medlemmer vi har og som gør os til 

Danmarks absolut største bilsportsklub.  

 

Derfor har det også være en fornøjelse at være formand i denne spændende klub, og jeg synes her, at vil 
nævne, at en lang række officials, hjælpere og endog medarbejdere, gør et fantastisk stort arbejde, for 

at det daglige hænger sammen i vores klub, og gør det lettere at være formand. Jeg har som formand 

lagt arbejdet om i bestyrelsen. Jeg har uddelegeret opgaver til den enkelte, der så selv må forvalte disse 
efter et princip om ansvar og beføjelser. Denne aflastning af mig giver naturligvis større arbejde for de 

øvrige 8 medlemmer af bestyrelsen, men det har de klaret til ug, og jeg er meget stolt af at kunne sige, 

at det virker, og en stor tak for et rigtigt godt samarbejde mellem os til gavn for Motor Sport 
Sønderjylland. 

 

Sportsligt har det været et tilfredsstillende år. På rallysiden har vi kørt flere store arrangementer, på 
kartsiden to afdelinger af Klub Kart Syd, og på Padborg Park både klubløb og 5 store publikumsløb. Hertil 

kommer Trackday, som nu er den aktivitet, som fylder mest i vores aktivitetskalender og den aktivitet, 

som har trukket flest nye medlemmer til MSS i 2012, heraf en del fra Tyskland. 

 
Vi har kørt to afdelinger af den sydjyske turnering i Rally – eller rettere sagt, vi kørte næsten to 

afdelinger. For den sidste blev afbrudt efter et meget dramatisk uheld, som gik ud over to brødre fra 

Gram. De blev hårdt kvæstede begge to, men jeg ved, at det går fremad for dem hver dag. Der er 
desværre lang tid endnu til de kommer over det uheld, som det er ufatteligt ikke fik endnu alvorligere 

konsekvenser. Jeg minder her om, at motorsport er farlig, og at vi altid skal være os den risiko bevidst. 

Men når uheldet så endelig er ude, som det var i det rally, er det uhyre glædeligt, at vore officials 



optrådte helt korrekt og meget, meget professionelt. Det har vi fået ros for fra mange sider – også fra 

faren til de to brødre, der kun har roser til overs for vores klubs behandling af dette uheld.  

 
Rallysporten i MSS har igen i år været med gamle dages sans for at finde de rigtige prøver, men det 

afbrudte rally og for få deltagere til vores Klubrally, belaster vores regnskab i år med lidt for stort 

underskud i 2012.  
 

Ankermanden for de mange gode prøver, der har været i vores rally i 2012 og tidligere, har været Preben 

Johannsen. Desværre er Preben belastet rent arbejdsmæssigt, så han ikke kan fortsætte som formand – 
jeg skal her sige tak for en stor indsats, som jeg ved ikke er afsluttet, fordi du træder ud af bestyrelsen.  

 

Den procentuelle største fremgang i klubben har vi haft på Go-Kart banen i Skærbæk. Her er vi gået fra 

en snes licenser til over 70 på kun et år, og dette er sket i et godt samarbejde mellem vores hidtidige 
Go-Kart formand, Kevin Tygesen, støttet af banens daglige leder, Lennart Jørgensen. Kevin har fundet 

den rigtige kombination af løb, træning og hyggekørsel, hvor flere og flere kommer bare for at være 

med. Vi har dermed en stor og stabil bredde, men også enkelte kørere med i de helt store løb i Danmark, 
hvor vi resultatmæssigt kan være med mellem de andre store klubber med danmarksmesterskabet til Ole 

Petersen fra Bredebro. Vi har stor sportslig succes med Klub Kart Syd, hvor flere klubber nu melder deres 

køreres deltagelse, også selv om vi i 2012 tog hovedparten af sølvtøjet.  
 

Kevin Tygesen har også en travl hverdag, og forlader posten som formand for Kartudvalget i MSS. Det er 

jeg naturligvis meget, meget ked af. Jeg ved du fortsætter i kartudvalget – ellers havde det ikke været til 
at bære. 

 

På Padborg Park har vi haft en rigtig god sæson med masser af god sport, selv om DTC endnu ikke er 
nået fordums højder. Jeg er meget tilfredse med, at de klasser vi selv har ansvaret for, DEC, Legend og 

Youngtimer er succesklasser, for uden dem, ville det se vanskeligt ud for både vores bane og dansk 

bilsport i almindelighed.  

 
Banesport har det særlige kendetegn, at alle officials og hjælpere skal være medlem af en DASU-klub. 

Det medfører, at de kommer til at betale medlemskab for at være med til, at andre har det sjovt. Jeg 

synes det er flot, at så mange møder op hver gang, der er løb, og tager en tørn, uanset at det er vådt 
eller vejr til stranden. Dertil kommer, at vi i dag er førende inden for afvikling af asfaltbaneløb. Vi har 

oprindeligt lært af Aarhus Automobil Sport – det glemmer jeg ikke. Men i dag kan vore gode venner fra 

det østjyske lære af os. Flot gået. 
 

Trackday inden for DASU er fortsat en ren MSS aktivitet, og det er fortsat ganske ubegribeligt, at der ikke 

er andre klubber, der på samme måde som os, giver mulighed for denne uforpligtende kørsel på bane, og 
derved skaffer øget medlemstilgang. Vi har i 2012 kørt både på vores egen bane, Padborg Park, og aflagt 

besøg på Jyllandsringen og Ring Knutstorp i Sverige. Det skal igen i noteres, at der er et par af 

Trackdaykørerne, der er skiftet over til banesport nu i den kommende sæson, og de er forhåbentlig de 

første af mange. Vores Trackdayklub har store planer for 2013 med rigtig mange aktiviteter – det er 
spændende om det fortsat kan give fremgang for Motor Sport Sønderjylland. 

 

Det fremgår af regnskabet, at Trackday i 2012 har været en rigtig god forretning for klubben – det er jeg 
dem meget taknemmeligt for og minder andre om, at dette har været med til at sikre aktiviteter på 

andre områder i 2012, som så til gengæld skylder at gøre det bedre i 2013. 

 
Den nye formand for aktivitetsudvalget, Herluf Jensen, har fortsat gang i mange gode aktiviteter, hvor de 

fleste er nye, nogle er moderniseret og nogle er de traditionelle. Jeg ved nok, at gamle dages klubaftner 

er fortid, men med et mere spændende program ud af huset tror jeg på, at det vil give et fornyet socialt 
sammenhold i vores klub. 

 

Vores kommunikation til vore mange medlemmer er baseret på et månedlig Klubinfo og daglig opdatering 

af hjemmesiden. Tak til Holger Møller-Nielsen for at skrive Klubinfo, og tak til Anders T. Jensen for at 
holde vores hjemmeside ajour. Holger Møller-Nielsen stopper som redaktør, men det er allerede bestemt, 

at Carl-Johan Engel Jensen, official på Padborg Park og journalist, overtager jobbet.  

 
Vi har tre kommercielle forretninger tilknyttet Motor Sport Sønderjylland.  

 



Det er Fart med Fornuft, Driftsforeningen Padborg Park og Go-Kart Center Skærbæk. De tre forretninger 

har hver sit udgangspunkt, og er vigtige af forskellige grunde. 

 
Fart med Fornuft viser vores engagement i trafiksikkerheden med et af de meget få tilbud til 

risikogruppen af unge på til 24 år. Vi har kørt 7 arrangementer i 2012, og vi kan med bestemthed sige, 

at vi redder liv og førlighed for de, der har været med. Denne aktivitet har i sig selv giver et mindre 
overskud til klubbens andre aktiviteter.  

 

Driftsforeningen Padborg Park giver os det kommercielle ansvar for alle løb på Padborg Park, idet vi får 
alle indtægter og afholder alle udgifter, herunder husleje til banens ejer. Vi har i år kunnet afregne det, vi 

havde aftalt i husleje, og det er en forbedring på mere end 250.000 kroner i forhold til 2011. Vi har 

fortsat ikke administrationsomkostninger af betydning, og derfor kan vi kun forandre resultatet ved flere 

kørere og/eller flere tilskuere – der er ikke noget at spare på. Jeg tror på, at der kommer pres på 
økonomien i 2013, men vi har et godt samarbejde med Tom Pedersen, og tror på, at det sikrer fortsat 

drift i denne driftsforening, også selv om det kan blive svære tider i 2013. 

 
Ligeledes er Go-Kart Center Skærbæk en selvstændig forening og økonomisk enhed, og dens formål er, 

gennem udleje af kart og bane, at skabe forudsætning for, at vi kan køre med vores racekart på vores 

egen bane. I 2012 har vi i forhold til 2011 et overskud, der er 100.000 kroner større. En meget 
professionel bestyrelse i denne Driftsforening sikre, at der virkelig er styr på forretningen og med Lennart 

Jørgensen, som daglig leder, har vi fået en mand, der kan sælge vores produkter også i et presset 

marked.  
 

Jeg omtalte i indledningen, at jeg ser meget optimistisk på fremtiden. Vi har alt i behold til gode tider.  

 
På rallysiden er turneringen mellem de større jyske klubber, hvor der køres løb på den måde, at et fast 

hold af officials skifter fra klub til klub for at sikre god og sikker afvikling, fortsat sportens hjørnesten i 

vores klub. Rallyudvalget har derudover et program, som også omfatter klubrally og klubrallykursus.  

 
Kartafdelingen i Motor Sport Sønderjylland satser fortsat på Klub Kart Syd og på at få den turnering til at 

blive en slags JFM for alle klubberne. De planer vil give os nogle store udfordringer på vores bane i den 

kommende sæson. Ellers er aktiviteterne koncentreret om vores bane med træning og god social kontakt 
mellem kørerne og deres forældre. 

 

Banesporten har et rigtigt stort program i 2013 og et gensyn med DTC, og der køres to afdelinger af 
denne serie på Padborg Park. Der køres fire rene billøb og et motorcykelløb, der nu køres i vores regi i 

samarbejde med Aarhus Motor klub. 

 
Trackday skal i år køre hele 9 gange hverdage på Padborg Park, og være med i vores klubløb i august. 

Derudover på Jyllandsringen to gange, Ring Djursland og igen en gang på Knutstorp. 

 

Som en helt ny disciplin i 2013 skal vi køre Drifting, og vi har fået retten til at udskrive mesterskabet for 
den klasse. Drifterne skal køre tre gange nede ved os – to gange på Jyllandsringen og en gang på Ring 

Djursland. Jeg tror, det vil give en del nye medlemmer i vores klub. 

 
Skal vi løfte blikket fra vores egen andegård og til DASU, som er vores hovedorganisation? Vi har som en 

del af vores politik bestemt, at vi er loyale mod DASU’s formand, direktør og bestyrelse. Det er fortsat 

gældende, og selv om der har været nogle tilfælde i 2012, hvor afgørelser og handlinger har slidt på 
samarbejdet, mener jeg at kunne sige, at vores alle sammens DASU er i bedring – måske mest fordi man 

har erkendt, at det medlemssystem, som alle er afhængig af, er en total fiasko og et fejlindkøb.  

 
Ved dagens generalforsamling skal vi som sagt sige farvel til vores hidtidige formand for Kartudvalget, 

Kevin Tygesen og vores formand for rallyudvalget, Preben Johannsen. Jeg siger mere official farvel 

senere i aften, men herfra skal allerede lyde en stor tak for Jeres store indsats.  

 
Til slut skal jeg gentage min store tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, og tak til alle de mange, der 

påtager sig en opgave i vores klub. Uden dem, var der simpelt hen ikke nogen klub. Personligt skal jeg 

også sige tak for den opbakning, jeg føler jeg har modtaget som klubbens formand i de to år, jeg har haft 
den post. Jeg skifter nu til kartsporten, som formand for den del af klubben, og som jeg sagde sidste år, 

må jeg erkende, at mit hjerte banker en lille smule mere for kartsporten end noget andet. 

 



Vi skal i dag også vælge ny formand. Vores indstilling fra bestyrelsen er Karin Niebuhr. Til den nye 

formand vil jeg blot sige, at det er alle tiders mest spændende – og også udfordrende job, du påtager 

dig. Pas godt på klubben. Den er værd at kæmpe for.” 
 

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt. 

 
 

3. Regnskab 

Det reviderede regnskab for 2012 (vedlagt som bilag 1) blev fremlagt til godkendelse af klubbens 
kasserer, Jørgen Rasmussen. 

 

 INDTÆGT UDGIFT BALANCE    

Medlems kontingenter  294.515 201.870 92.645 
Sum projekter 102.479 14.522 87.957 

Bestyrelsen 0 11.258 -11.258 

Banesport udvalg 148.265 169.412  -21.147 
Rally udvalg 143.077 172.823 -29.746 

Kart udvalg 75.239 91.318 -16.079 

Aktivitets udvalg 10.703 38.601 -27.898 
Tøj udvalg 850 0 850 

Andre poster 123.135 218.960 -95.825 

SUM 898.265 918.766 -20.501 
 

For Medlems kontingenter er det totale beløb indtægtsført og andel til DASU er udgiftsført. 

 
De største indtægter ved projekter har været Trackdayklubben med 63.181 kr. og Fart med Fornuft på 

24.777 kr. 

 

Under andre poster har de største indtægter været fra sponsorer med 57.500 kr. og kommunale tilskud 
på 50.675 kr. Udgifter er bl.a. administration, medlemsblad, kurser og ekstraordinære poster.  

 

 Status udgør 724.762 kr., hvoraf egenkapitalen er på 214.981 kr. Den kortfristede gæld på 509.780 kr. 
og tilgodehavender på 404.517 kr. er hovedsageligt knyttet til klubbens mellemregninger med de 

tilknyttede driftsforeninger. De likvide beholdninger udgør 305.144 kr., hvortil kommer driftsmidler med 

15.100 kr. 
 

Efter et par spørgsmål om postering af specifikke beløb blev regnskabet godkendt. 

 
 

4. Indkomne forslag 

Der forelå forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer til § 8 stk. a og stk. h vedrørende 

generalforsamling således, at (kursiv tekst vedrører ændringer): 
 

Stk. a. ændres fra ”Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 20 dages varsel (poststemplets 

dato) ved bekendtgørelse i klubbens medlemsblad eller ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert 
medlem, hvis adresse på behørig måde er meddelt bestyrelsen.” til ”Enhver generalforsamling skal 

indkaldes med mindst 20 dages varsel på klubbens hjemmeside eller ved skriftlig eller elektronisk 

meddelelse til hvert medlem, hvis adresse på behørig måde er meddelt bestyrelsen.” 
 

Stk. h. ændres fra ”Ændringsforslag til klubbens love, der ønskes behandlet på den ordinære 

generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 20. oktober. Alle lovforslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være anført i dagsordenen. Dagsordenen skal udsendes til medlemmerne 

samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens 

forløb. Protokollen underskrives af dirigenten.” til ”Ændringsforslag til klubbens love, der ønskes 

behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 1. januar. Alle 
lovforslag til behandling på generalforsamlingen skal være anført i dagsordenen. Dagsordenen skal 

offentliggøres samtidig med og på samme måde som indkaldelsen til generalforsamlingen. Der føres 

protokol over generalforsamlingens forløb. Protokollen underskrives af dirigenten.” 
 

Forslagene blev vedtaget uden kommentarer. 

 



 

5. Kontingent 

Jørgen Rasmussen orienterede om, at der forelå en meddelelse fra bestyrelsen om kontingent for det 
kommende år, således at kontingentet forhøjes med 25 kr. årligt for alle medlemmer undtagen passive 

husstandsmedlemmer, der kun får en stigning på 10 kr. 

 
De nye kontingentsatser bliver 675 kr. for medlemmer med licens og 350 kr. for andre; passive 

husstandsmedlemmer dog 75 kr. 

 
Meddelelsen blev taget til efterretning. 

 

6-10. Valg 

Alle valg blev som foreslået af bestyrelsen eller genvalg således: 
 

6.  Valg af formand for klubben: Johnny Bertelsen modtog ikke genvalg.  

     I stedet foreslog bestyrelsen Karin Niebuhr, som blev enstemmigt valgt for 1 år. 
 

7.  Valg af formand for rallyudvalget: Preben Johannsen modtog ikke genvalg.  

     I stedet foreslog bestyrelsen Allan Dumstrei, som blev enstemmigt valgt for 2 år.  
 

     Valg af formand for kartingudvalget: Kevin Tygesen modtog ikke genvalg. 

     I stedet foreslog bestyrelsen Johnny Bertelsen, som blev enstemmigt valgt for 1 år. 
 

Valg af formand for banesportsudvalget: Karin Niebuhr modtog genvalg og blev enstemmigt valgt  

for 2 år 
 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Jørgen Rasmussen modtog genvalg. Bestyrelsen foreslog endvidere Michael R. Jensen, og begge blev 

valgt enstemmigt for en periode på 2 år.   
 

9.  Valg af suppleanter til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslog Ivan Rostrøm (Trackday) og Preben Jensen 

(Drifting). Begge blev valgt enstemmigt for en periode af 1 år. 
 

10.  Valg af revisorer:  Hans Erik Lage, Christian Sørensen og Mogens Thomsen (suppleant) modtog 

genvalg. Alle blev valgt enstemmigt for en periode af 1 år 
 

 

11. Eventuelt 
Bortset fra et enkelt spørgsmål om tilskud, som blev henvist til behandling i bestyrelsen,  var der ingen 

indlæg til dette punkt, hvorefter dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for afsluttet og takke for 

god ro og orden. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Holger Møller-Nielsen 
 

  



Bilag 1 

Års Regnskab 2012 

Årsregnskab Motor Sport Sønderjylland  2012 

                   I N D T Æ G T E R                     
 Medl. Kontingenter 294.515 

Sum Projekter 102.479 

Banesport udvalg 148.265 

Rally udvalg 143.077 

Kartudvalg 75.239 

Aktivitetsudvalg  10.703 

Tøjudvalg 850 

Øvrige indtægter 123.135 

INDTÆGTER I ALT 898.265 

                        UDGIFTER                         
 Sum kontingent DASU 201.870 

sum Projektudgift 14.522 

I alt andre udgifter 0 

I alt Bestyrelsen 11.258 

Banesport i alt 169.412 

Rally udvalg i alt 172.823 

Karting udvalg i alt 91.318 

Aktivitets udvalg i alt 38.601 

Tøj udvalg i alt 0 

I alt Udvalg 483.413 

I alt Administration 213.160 

I alt Ekstraordinære 5.800 

UDGIFTER i alt 918.766 

PERIODENS RESULTAT -20.501 

                     A K T I V E R                       
 Likvide beholdninger 305.144 

Anlægsaktiver 320.244 

Tilgodehavender 404.517 

I alt AKTIVER 724.762 

                    P A S S I V E R                      
 Egenkapital 214.981 

I alt Kortfristet gæld 509.780 

PASSIVER 724.762 

  Rødekro,   den 19. januar 2013 
 

  Jørgen Rasmussen 

  

  



 

Noter til Regnskab 

 
 

Note til regnskab 
Over-
/underskud Tilskud Reelt resultat 

 
Fart med Fornuft projekt 

            
24.777,00    

         
24.777,00  

 
Trackdayklubben 

            
63.181,00    

         
63.181,00  

 
Banesport i alt 

          -
21.147,00    

       -
21.147,00  

 
        

 
Rally udvalg i alt 

          -
29.746,00    11.706,00  

       -
18.040,00  

 
        

 
Karting udvalg i alt 

          -
16.079,00    32.182,00  

         
16.103,00  

 
        

 
Aktivitets udvalg i alt 

          -
27.898,00      

konto         

1800 Sponsor indtægter 
            
57.500,00      

 
Hydro     15.000,00  kart 

 
Super Dæk       7.500,00  rally 

 
andre 

 
  35.000,00   fælles  

1820 Kommunale tilskud 
            
50.675,00      

 
Medlemstilskud 

            
12.420,00  fordeles ikke   

 
Lokaletilskud 

            
14.146,00    14.146,00  kart 

 
lederkurser 

            
16.867,00  

 fordeles ikke betalt 
samlet    

 
materiale 

              
7.242,00      3.036,00  kart 

 
        4.206,00  Rally 

     

 
Det kan diskuteres i hvilket omfang sponsorindtægterne skal  

 
øremærkes til et udvalg eller bestemt projekt og hvornår det er 

 
sponsor betaling for logo på hjemmeside og klubinfo 

 

      


