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Generalforsamling, den 20. februar 2014 kl. 19:00 
 
Der er mødt 53 stemmeberettigede medlemmer. 
 

Dagsorden jf. vedtægterne 

1. Valg af dirigent 
Viktor Jensen blev foreslået og valgt. 
 

2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse 
 
Den post, jeg sidder på nu, kom en smule bag på mig i starten af 2013.   
Jeg tænkte selvfølgelig meget over opgaven inden generalforsamlingen i 2013, da vores 
foregående formand havde fortalt, at han ikke mere havde den fornødne tid til at varetage posten 
som formand samtidig med, at han gerne ville tage posten som formand for gokartafdelingen. 
Og hvad gør man så. Man finder Holger. Ham tager man en god snak med og efter at han har lovet, 
at han selvfølgelig står parat med råd og dåd, så siger man ja.  
Så min beretning i dag skal starte med en STOR tak til Holger for altid at være behjælpelig, når jeg 
ringer og sige: Hvad nu? 
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en lidt tung men også sjov arv at løfte 
efter de foregående formænd. Det giver i hvert fald en stor berøringsflade, når man pludselig bliver 
formand for så mange medlemmer. Formand på godt og ondt. 
Heldigvis har det vist sig, at de sjove stunder langt har overskygget de lidt mindre sjove. Der er 
ingen tvivl om, at der rører sig utrolig meget i klubben. Og selvfølgelig synes alle, at lige netop 
deres interesseområde er det vigtigste, og sådan skal det også være. Det giver selvfølgelig en gang 
imellem forskellige meningsudvekslinger, men heldigvis har vi indtil videre kunnet snakke os til 
rette – forhåbentlig til alles tilfredshed. 
 
Hvad er der så sket i MSS i det forløbne år. 
 
Vi er fortsat med det meget vigtige tiltag: Fart med Fornuft – nu med nye tovholdere end tidligere 
– lad mig lige hurtigt i den forbindelse igen sige en stor tak til både Gudrun Larsen og Jørgen 
Rasmussen for deres store engagement i kurset. De har efter mange år valgt at give stafetten 
videre. Og held og lykke til Ulrich og Ulla, som har sagt ja til at videreføre arbejdet. 
 
Vores gokart bane i Skærbæk har haft et nogenlunde godt år. Vejret i starten af sæsonen gjorde, at 
man kom usandsynlig sent i gang med udlejningskart – men man nåede at rette op på økonomien 
og også rent sportsligt blev det en succes på gokartbanen. Vi har i klubben fået endnu flere 
medlemmer med en gokartlicens, og heldigvis for det. Vi skal have fat i ungerne ligeså snart de er 
gamle nok til at sidde i en kart. 
Der blev også i foregående sæson bygget et vejehus ved gokartbanen, og her viste det sig igen, at 
der kunne trækkes på rigtig mange frivillige til arbejdet. Der blev afholdt et flot rejsegilde, hvor 
rigtig mange mødte op for at ønske tillykke. 
Der er blevet trukket meget store veksler på Gokartbanens driftsforening, og derfor er det blevet 
besluttet at der laves en ny konstellation for udlejningsdelen på banen. 
Efter en drøftelse blev det jf. vedtægterne vedtaget, at Foreningen ikke længere skulle have en 
bestyrelse, hvorfor den valgte bestyrelsen trådte tilbage. Foreningens nuværende direktør, Johnny 
Bertelsen, trådte også tilbage.  
I stedet enedes man om at vælge 2 sidestillede direktører og valgt blev: Anders T. Jensen, 
Bredebro, og Holger Møller-Nielsen, Mørke.  
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Derfor vil jeg her benytte lejligheden til -- endnu en gang- at sige en stor tak til den afgående del af 
driftsforeningen i Skærbæk og held og lykke til Anders og Holger. Heldigvis har de afgående 
medlemmer af bestyrelsen sagt ja til at give en hånd med, hvis det skulle blive nødvendigt.   
Den sportslige del på gokartbanen vil stadig blive afviklet af gokartudvalget med Johnny Bertelsen i 
spidsen. 
 
Driftsforeningen Padborg Park, som jo også er en del af MSS har haft et nogenlunde år. Desværre 
udeblev de helt store overskud – det sluttede nærmere med et stort rundt O. Her har alle dog sagt 
ja til endnu en sæson. - Da jeg tiltrådte posten som formand for MSS syntes jeg ikke det var rimeligt 
at jeg også stadig sad som direktør for DPP og også som formand for banesporten her i MSS, 
(kasketterne begyndte at fylde lidt for meget) Så Henning Holst Jensen blev overtalt til at tage 
direktørposten, så jeg kunne nøjes med at komme til møderne som MSS formand 
Så tak for det – Henning, og også en stor tak til alle andre medlemmer i DPP´s bestyrelse. I gør et 
kæmpe arbejde for at sikre deltagere til vores baneløb på Padborg Park og meget andet som følger 
heraf. 
DPP lavede aftaler med deltagere til i alt 5 store løbsweekender – 4 weekender med biler og 1 
weekend med motorcykler - og 2 klubløb på Padborg Park.  
Til alle løb med biler var det mss officials,der stod for hele afviklingen og også til det enkelte mc-løb 
var der officials fra mss med på mange poster. 
Og heldigvis igen med stor tilfredshed for afviklingen. Godt gået til alle i den forbindelse. 
Mens vi taler om banesporten, skal det da også nævnes, at vi i klubben har kunnet mestre nogle 
rigtig flotte resultater. Således er det blevet til bl.a. et mesterskab i Formel Ford, et 
verdensomspændende mesterskab i Porsche Super Cup (vi må ikke kalde det et 
verdensmesterskab, så det lader vi være med her) 
I Yokohama 1600 challenge blev det til en DIF sejr til en MSS kører og både i MSS Youngtimer og i 
vores legend og DEC blev der kørt sejre hjem af MSS kørere. Så det er vi meget meget stolte af. 
 
Der afvikles trackdays, som i det store og hele er et meget udvidet køreteknisk kursus, hvor alle, 
der har en bil og har lyst til at deltage, kan komme og prøve, hvordan man håndterer en bil bedst 
og mest sikkert. Det foregår bl.a. på Padborg Park samt de andre danske baner med en enkelt 
smuttur til Sverige. I 2013 blev der i alt afholdt 12 trackdays rundt omkring, og de blev stort set alle 
afviklet til alles tilfredshed – dog måtte man til trackday sidst i oktober på PP pakke sammen og 
køre hjem. Stormen gjorde sig gældende og end ikke track-day kørerne havde lyst til at fortsætte 
under de omstændigheder. 
 
Også i klubbens rallyafdeling har der været travlt. Her blev det i 2013 til 1 minirally, der blev 
afviklet i og omkring Aabenraa og 1 klubrally, der blev afholdt i Padborg. Derudover var der 
planlagt endnu 1 klubrally men det måtte desværre aflyses pga manglende deltagelse og det 
ærgrede selvfølgelig både undertegnede og rallyafdelingen. Rallyafdelingen har også haft 
mandskab med til rally som blev afviklet af andre klubber, bl.a. til DM afdelingen i Vejle samt til et 
el-rally, som bliver afviklet i Danmark og Tyskland med en tysk løbsledelse. 
 
Som noget nyt i 2013 blev det besluttet at forsøge at afvikle en Danmarks serie i Drifting. Her blev 
der ligeledes opnået flotte resultater, men for at ingen skal tro – efter det foregående – at alt er en 
dans på roser, kan jeg fortælle, at netop nævnte driftingserie har haft en endog meget svært 
fødsel.Det har været op ad bakke. Måske fordi så forskellige opfattelser af, hvordan det skulle 
gøres, skulle mødes og på den lange bane få lavet et reglement, som man kunne og skulle køre 
efter. Jeg håber, at vi alle har lært af de genvordigheder, der har været og at alle involverede er 
enige om at se fremad og vil være med til at arbejde for, at det lykkes bedre i 2014. 
 
Mens vi nu er ved at kigge tilbage på den foregående sæson, var det jo også det år, hvor klubben 
fyldte 10 år. Og hvilke 10 år. Vi har i klubben formået at få rigtig mange medlemmer – så mange, at 
vi er blevet Danmarks største motorsportsklub. Og det er vel ikke så ringe endda. Heldigvis er der 
sket en støt stigning af vores medlemstal i de 10 år og jeg håber selvfølgelig, at denne tendens 
fortsætter. 
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I forbindelse med klubbens 10 års jubilæum havde aktivitetsafdelingen i klubben arrangeret bl.a. 
en festligholdelse af jubilæet i lokalerne på Padborg Park. Her fik vi besøg fra nær og fjerne og ikke 
alle kunne skjule en lille misundelse over, hvor mange vi er blevet i klubben på de år. 
Aktivitetsafdelingen indbød også til årets Bingo-banko, hvor der var mange flotte præmier på 
højkant. Igen et arrangement, der var godt besøgt og hvor de fleste havde en sjov eftermiddag. 
Især dem, der gik hjem med en eller flere af de sponserede præmier. 
2013 blev også året, hvor vi nedlagde papirudgaven af vores klubblad. Mange var en smule 
skeptiske over dette men flere mente, at det var vejen frem. Og mon ikke også de sidstnævnte er 
endt med at have ret. 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der hele tiden skal arbejdes på at få flere indlæg til 
hjemmesiden, men her skal dog også nævnes, at alle, der har en god historie at fortælle, er meget 
velkomne til at sende ind til vores webmaster. 
Det er nemlig en god platform til at fortælle klubbens andre medlemmer, hvad der rører sig rundt 
omkring i sporten. 
 
Efter dette lange tilbageblik på 2013, må det så være på sin plads at sige en stor, stor tak til alle de 
frivillige, der bruger deres evner rundt omkring til alle vore arrangementer. Uden dem var der ikke 
ret mange, der kom ud at køre. Og det er jo det, det hele drejer sig om.  
 
Nu er det så tid til at se fremad i alle afdelinger i klubben.  
 
Planlægningen af 2014 er stort set på plads. 
Gokartbanen i Skærbæk går igen et travlt år i møde – og udover udlejning og afvikling af gokartløb, 
vil man forsøge at få bygget et dommertårn og få udvidet asfaltdelen, så der bliver mulighed for at 
afvikle endnu større gokart løb. Så der er nok ingen tvivl om, at man igen vil trække på de gode 
arbejdskræfter, der er i vores vestlige del af klubben. 
 
Rally får også et travlt år. Her ønsker man at køre 2 gange klubrally i henholdsvis Padborg og 
Aabenraa samt 1 minirally på Als. 
Desuden har der igen i år været rettet henvendelse fra den tyske eventmager, der står for el-rally 
for at høre om rallyafdelingen atter vil være dem behjælpelig med deres afvikling. Og mon ikke 
også der kommer en anmodning fra andre klubber om assistance ved et eller flere af deres rally-
afviklinger. 
 
Kalenderen for Trackday, baneløb, drifting  samt Fart med fornuft er også på plads, så her skal der 
også mange frivillige i gang for at det hele kan afvikles på bedste måde. 
Sidst men ikke mindst håber vi, at aktivitetsudvalget igen i år kan stable interessante ting på 
benene, som medlemmerne også kan samles om. 
 
Jeg vil slutte min beretning med at rette en stor tak til vores bestyrelse her i MSS. 
 Det er sjovt – næsten hver gang – vi mødes og der foregår altid en livlig debat på disse møder. I er 
alle meget engageret i vores sport og ingen er i tvivl om, at alle vil det bedste for klubben.  
 
Beretningen blev godkendt 
 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
Jørgen fremlagde regnskabet med enkelte kommentarer.  
Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
Regnskabet vedlægges som bilag til referatet 
 

4. Eksklusion af medlem 
Bestyrelsen informerede om en eksklusion af et medlem der havde skadet foreningens omdømme. 
Eksklusionen blev taget til efterretning. 
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5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag 
 

6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år 
Jørgen oplyste at medlemskontingenterne for 2014 var: 
Aktive medlem 760 kr. – Aktive Husstandsmedlem 380 kr. – Ungdomsmedlem 380 kr.  - 
Almindelige B-medlem 380 kr. Trackdaymedlem 380 kr. – Husstandsmedlem 80 kr.  
 

7. Valg af formand  
Karin Niebuhr genvalgt for 1 år.  
 

8. Valg af udvalgsformænd for 2 år. 
Kartudvalgsformand Johnny Bertelsen genvalgt. 
Trackdayudvalgsformand nyvalgt Ivan Rostrøm 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
Lars Henrik Koch (tidliger formand for Trackdayudvalget) og Preben Jensen Drifting valgt. 
 

10. Valg af suppleanter for 1 år 
Nyvalgt Bjarne Jensen, Broager og Michael Hansen padborg 
 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år 
Genvalg af Hans Erik Lage, Christian Sørensen og suppleant Mogens Thomsen 
 

12. Eventuelt 
Holger Møller-Nielsen oplyste følgende:  
Vi holder også generalforsamling for Driftsforeningen Padborg Park (DPP) og Go-Kart Center 
Skærbæk (GKS). Begge foreninger har MSS som kontrollerende medlem og dette medlemskab 
varetages af formanden, Karin Niebuhr. 
Formålet med DPP er at varetage det økonomiske ansvar for de 5 løbsweekender på Padborg Park 
samt klubløb samme sted, Fart med Fornuft og Trackday. 
 
Formålet med GKS er at varetage ejerskabet af banen i Skærbæk og gennem udleje sikre denne 
bane som basis for vores racekart. 
 
Driftsforeningen Padborg Park 
har haft et godt år, men underskud på ca. 30 tkr. dette har resulteret i nyt kontrakt med Tom 
Pedersen.  
Tak til bestyrelsen for et godt arbejde 
Bestyrelsen består af: 
o    Henning Holst Jensen som formand og direktør 
o    Helle Nielsen 
o    Karin Niebuhr 
o    Jørn Iversen 
o    Kim Boisen 
o    Preben Jensen 
o    Holger Møller-Nielsen 
Der er, er udarbejdet en udviklingsaftale for de kommende 5 år, og i den har vi givet hinanden 
håndslag på, at der skal søges nogle med nogle ”bredere økonomiske skuldre” til bestyrelsen, 
hvorfor der kan ske udskiftning i løbet af den kommende tid. 
 
Driftsforenigen Gokart Center Skærbæk 
et år der kunne være alle tiders, men mange ting drillede alligevel overskud på 46 tkr i det af 
revisorens underskrevne regnskab. 
Vi har haft en meget professionel bestyrelse, der bragte os frelst igennem finanskrisen. 
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Den bestyrelse er afløst af en direktion for ikke at slide dem op. 
Administrationen er nu overdraget til Inger W. Poulsen, der også er administrerer DPP. 
Vi søger p.t. forpagter eller medarbejdere til den kommende sæson 
 
 
Det blev rejst et spørgsmål om Sponsorer på Padborg Park Holger oplyste at alle faste reklamer var 
forbeholdt Padborg Park, mens MSS kunne opstille midlertidige reklamer ved egne løb. 
Jørgen benyttede anledningen til at efterlyse hjælpere til at finde sponsorer til klubben. 
 
 
Karin takker Thomas:  
Thomas Rasmussen har meddelt, at han ikke ønsker genvalg til bestyrelsen denne gang – han synes 
tiden er inde til at tage en pause fra bestyrelsesarbejdet – og det skal der selvfølgelig også - i en 
klub som vores - være plads til. 
Jeg vil derfor gerne sige Thomas en stor tak for det arbejde han har lagt i bestyrelsen og herunder 
også hans arbejde i banesportsudvalget samt ved løb på Padborg Park.  
Jeg er sikker på, at selvom Thomas ønsker en pause, vil vi alligevel se ham til mange af vore 
arrangementer – han har det nemlig lige som alle os andre – han har benzin i blodet. 
Men Thomas – tusind tak for din indsats i de år, du har siddet i bestyrelsen og god pause –jeg 
regner med, at vi snart ser dig igen. 
 
 
Karin: 
Vi har – som I måske godt ved de fleste af jer, en HALL OF FAME her i MSS. Den befinder sig i 
lokalerne på 1. sal på Padborg Park til oplysning for Jer, der endnu ikke har set den. ( lige nu er de 
fleste godt nok pillet ned – men det skyldes alene renovering af lokalet) 
 
Her kommer nogen af de klubmedlemmer op at hænge på væggen som et skulderklap for deres 
evner enten som kørere eller som official eller hvis de på anden måde har gjort sig ekstra synlige i 
MSS billedet. 
 
Årets kører 2013 
I år har vi kåret en ÅRETS KØRER her i Klubben og her har vi peget på NICKI THIIM, som har gjort 
dansk motorsport ære i det store udland. Nicki har gjort en flot indsats både i langdistance, hvor 
han var med til at køre sejren hjem i 6 timers i Bahrain, men bestemt også i Porsche Super Cup, 
hvor han vandt mesterskabet, da han kørte sit seneste løb i Abu Dabi. Vi er blevet gjort 
opmærksomme på, at vi ikke må kalde det et verdensmesterskab – det lader vi så være med men 
RIGTIG GODT GÅET. Og endnu engang – STORT TILLYKKE FRA KLUBBEN OG EN STOLT FORMAND.  
Desværre kunne Nicki ikke være her i aften. Han er på vej til Tyskland men sender sine hilsner til os. 
Han har fået at vide, at han er udnævnt til årets kører i MSS. Så pokalen får han ved en senere 
lejlighed. 
Vi er alle sammen meget spændte på, hvad Nicki skal lave her i 2014, men det får vi nok en melding 
om lidt senere. 
 
Årets Talent 2013 
Vi har også i klubben kåret ÅRETS TALENT flere gange. Denne gang er der blevet peget på en kører 
som har haft rimelig fart på i sin karriere. Han er – som rigtig mange af vore kørere – startet i 
gokart, hvor han havde sit bedste år i 2011 og sluttede med en 3. plads i DM. Derefter gik det 
stærkt med at komme videre og han flyttede nu til formel form. Hans første år i denne klasse 
sluttede med en 2. plads men det ville han ikke nøjes med, så derfor kørte han i 2013 mesterskabet 
hjem for samme klasse.  
Han skal videre og skal i år prøve kræfter med de store drenge. Han skal nemlig køre i DTC serien, 
hvor bilerne unægtelig er lidt større.  
Udover hæderen som årets talent følger der her en check med fra MSS talentfond. Der kan sikkert 
hurtigt findes anvendelse for de penge. Så Michael Markussen, vil du komme herop og lade dig 



 
Side 6 af 7 

hædre som årets talent i MSS i 2013 og held og lykke fremover. STORT TILLYKKE til dig fra hele 
MSS. 
Michael Markussen fik overrakt en check på 10.000 kr. samt vandrepokal og erindringspokal. 
 
Årets Rally Official 
Allan D fortalte om den rallyofficial, som man fra rallyudvalget havde peget på, at vedkommende er 
en relativ ny person i rallykredsen men er rigtig dygtig. Allan er sikker på, at vedkommende meget 
hurtigt vil blive en del af løbsledelsen, når der afvikles rally på de sønderjyske veje. 
Derfor har man peget på Marianne Jørgensen. Hun kunne desværre ikke være til stede i aften, 
men Allan lovede, at hun nok skulle få sin hæder på et lidt senere tidspunkt.” 
 
Årets Baneofficial 
Karin går videre til årets baneofficial. Her har vi også det luksusproblem, at vi egentlig har rigtig 
mange, der fortjener hæderen som årets baneofficial. Og i år har vi valgt en official, som egentlig 
under vores løb på banen sidder ganske stille og venter på, at en eller anden skal lave en fejl på 
banen. Vi har valgt at kåre en official, som når vedkommende er i arbejde, sørger for altid at ligge 
forrest. Vi har valgt at pege på vores safety-car kører, der altid stiller op, når vi kører løb. Hun stiller 
nu også op som teknisk kontrollant og til andre opgaver, der skal løses. Så derfor kære EVA, kom 
her op og lad dig hædre for godt udført arbejde og for altid at møde, når vi kalder. 
STORT TILLYKKE EVA HUNDEVAD. 
 
Årets samlede Official 
Sidst men ikke mindst har vi i år også valgt at hædre et medlem som årets samlede official.  
Han kommer både på bane og til rally. Han har været med, når vi har været af sted til andre baner, 
bl.a. på Flyvestation Vandel. Det betyder ikke så meget for ham hvilken del af official-arbejdet, der 
skal udføres. Han udfører bare det vi har brug for – en official, som kan sættes ind rigtig mange 
steder. 
Desværre kunne denne official pga sygdom desværre heller ikke være her i aften, men jeg vil derfor 
bede hans kæreste Betina om på vegne af Kjeld Hansen at modtage hæderen fra klubben, og fra os 
ønske ham god bedring og et stort tillykke med æren som årets official i MSS 
Karin udnævnte Keld Hansen til årets generelle official. 
 
 
Karin takkede dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen for fremmøde og god orden. 
Generalforsamlingen sluttede med kaffebord. 
 
 
Referent Jørgen Rasmussen 
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Bilag til referat 

 


