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Aarhus automobil sport 
                                                                                                                           Skjød d. 03-01-2014. 

 

 

Referat fra: Generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus. 

 

 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Bernd Thrysøe, som takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt.  

Der var 24 fremmødte inkl. bestyrelsen. 

 

2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse: 

Beretning 2013 

2013 har igen været et år, hvor klubbens tre afdelinger har været særdeles aktive især på officialsiden. 

Sportslig har 2013 i de sportsgrene, som vi beskæftiger os med, budt på status quo med en tendens til 

en svag stigning på enkelte områder i vores klub. Vores medlemmer opnår stadig mange fine 

resultater, her er nævnt et udpluk af dem: 

 

O/HP: 

DM i O-løb: Hans Jakobsen og Hans Jørgen Andersen, guld i B-klassen 

Renée Nielsen og Hans Ole Nielsen, bronze i B-klassen 

JFM i O-løb: Hans Jakobsen og Hans Jørgen Andersen, guld i B-klassen 

Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe, bronze i M-klassen 

 

FDM DASU Classic : 

Torben Østergaard og Poul Erik Hansen, nummer 3 i Sport-klassen 

Henrik Møller-Nielsen og Martin Møller-Nielsen, nummer 1 i Expert-klassen 

 

Rally: 

DASU mesterskab i Minirally, kl. 2: Bronze til Ole S. Bengtsen og Søren Hansen 

DASU mesterskab i Minirally, kl. 3: Sølv til Henrik Vestergaard og Kamilla Nielsen 

JFM i Minirally, kl. 2: Sølv til Ole S. Bengtsen og Søren Hansen 

JFM i Minirally, kl. 3: Sølv til Henrik Vestergaard og Kamilla Nielsen 

DASU Cup i KRB: Guld til Henrik Vestergaard og Kamilla Nielsen 

 

Bane: 

DASU-mesterskab, Yokohama Super Cup: Mester blev Nicolai Eberhard, sølv til Martin Andersen og 

bronze til Mikkel Bang Johansen 

DEC, klasse 2: Jacob Kristensen og Jan Engelbrecht vandt mesterskabet 

DEC, klasse 3: Rene Hagedorn og Rene Lund vandt mesterskabet, og Johan Blach Petersen var med 

i bilen på andenpladsen 

Sunoco Special Saloon, klasse S-P: Claus Christensen blev nr. 2 

Sunoco Special Saloon, klasse S-GT: Christian Siepmann vandt mesterskabet og Preben Grundtvig 

fik en tredjeplads 

Sunoco Special Saloon, klasse 2: Hans Hartmann blev nr. 2.  

Sunoco Special Saloon, samlet: Christian Siepmann blev nr. 2 og Hans Hartmann blev nr. 3. 

Citroen DS3 Cup: Mesterskab til Kim Lund og Claus Donnerstag blev nr. 3 

Auto-G DTC: John Nielsen blev nr. 2 og Casper Elgaard blev nr. 3. 

OK Legend Cup: Frederik Nymark blev nr. 3. 
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Jan Magnussen vandt GT-klassen i American Le Mans Series. 

 

Tillykke til alle med de fine resultater. 

 

O/HP: 

AAS stod igen i 2013 bag hele to DM/JFM-løb i bilorientering med Bernd Thrysøe som løbsleder, 

herudover var Bernd løbsleder på en afdeling af DJF-turneringen. O-afdelingen var med Hans 

Jakobsen og Hans Ole Nielsen arrangør for yderligere to afdelinger. Alle løb var velafviklede og i god 

kvalitet. Generelt er det svært at tiltrække nye mandskaber til O-sporten, mens det går bedre ved 

DASU Classic. 

 

Rally: 

Rallyafdelingen fik i 2013 afviklet fire små klubløb med stigende deltagerantal. Klubmesterskabet, 

som afvikles efter handicap-system, viste sig at blive meget spændende. Afdelingen mangler dog 

stadig at få yderligere en løbsleder. 2013 bød igen på besøg af DASU’s Metal-rally på Teknisk Skole i 

Århus, hvor vi var med. Der var igen mange deltagere, men denne gang holdt vejret nogenlunde tørt, 

og dagen blev atter en succes med omkring 60 deltagende hold. Skolen har overtaget vores klubbil, og 

har efterfølgende brugt den flittigt ved efterårets arrangementer. Samarbejdet med skolen har budt på 

undervisning på selve skolen. Klubbens medlemmer har været aktive både ved rallysprint, minirally og 

ved DM-rally. 

I DM-rallysammenhæng trak promotoren sig tilbage efter en række uoverensstemmelser med 

klubberne, så DM kom tilbage i klubbernes regi med deraf følgende forskelligartethed i løbene. AAS 

har deltaget meget aktivt på officialsiden med prøvemandskab ved de fire afdelingerne i Jylland, samt 

en række andre jobs specielt ved DM2 og DM5. Tak til jer, som har været med.  

 

Bane: 

Vi afviklede igen fire løbsweekender på FDM Jyllandsringen. Vi har i år haft rallycross og drifting på 

programmet uden den store succes. DTC blev forbedret bl.a. gennem et samarbejde med Norge. Depot 

mv. var fyldt godt op ved Grand Prixet, som var rigtig godt besøgt med et stort felt i Special Saloon 

Car. Både Grand Prixet og DM-finalen kunne trække fint med publikum, så 2013 blev en sæson over 

middel. 

Klubbens officials har også i baneafdelingen været aktive på andre baner, og der skal herfra lyde en 

stor for den aktive deltagelse.  

 

Klubbladet/hjemmeside: 

Hjemmesiden fungerer nu som vores nyhedskanal, og der forsøges forbedringer på siden hele tiden. Vi 

udgav for første gang en årsbog for 2012 om småt og stort i det forgangne år. Dette gentager vi for 

2013. Vi har stadig bøger i overskud, så der må være nogle af medlemmerne, som ikke har fået. 

 

Klubliv 

Vi har haft keglespil, den årlige gokart-dag i Ikast samt foredrag om Le Mans ved Morten Alstrup. 

 

Fremtiden: 

AAS skal i 2014 indenfor O/HP igen afvikle to DM/JFM-afdelinger samt løb til den Jyske 

Femkantturnering. Desuden byder 2014 på et løb til FDM DASU Classic serien. 

Baneafdelingen skal afvikle fire løb på Jyllands-Ringen, og som noget nyt bliver AAS ansvarlig for 

den sportslige afvikling af Classic Race Aarhus med Jens Munkholm som primus motor. 

Rallyafdelingen er med i samarbejdet omkring et DM-rally, plus at vi laver en række klubløb igen. 

Af klubaftener i vinterens løb er følgende i støbeskeen, klubaften med Johannes Graversen, indendørs 

gokartaften, og en kegleaften. 

 

Husk det årlige bankospil på torsdag den 5. december kl. 19.00 og klubfesten den 25. januar 2014. 
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Til sidst vil jeg takke for året, der er gået. Tak til bestyrelsen og vores samarbejdspartnere for 

samarbejdet i 2013. En særlig tak for den store indsats til dem, som har medvirket som official ved 

vores løb.  

 

Peter Bentsen, formand 

 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3: Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse: 

Regnskab for perioden: 1. oktober 2012 – 30. september 2013 blev fremlagt af kassereren. 

Medlemstallet er faldet til 386 medlemmer mod 398 sidste år. Periodens overskud lyder på 27.434 kr. 

Driften af klubben har givet et underskud på ca. 42.000, men værdipapirer og renter har givet en 

indtægt på ca. 69.000 kr. 

HJA fortalte at det var 40, gang at han afleverede et regnskab med overskud. 

 

Spørgsmål til regnskabet: 

Jens Munkholm ville gerne vide hvorfor gaveudgifterne var steget. HJA svarede, at det skyldes, at der 

var givet gaver til nogle runde fødselsdage. 

Der var også spørgsmål til, hvorfor der var brugt færre penge på reklamer og hvorfor fester var blevet 

dyrere. 

HJA svarede, at han ikke vidste hvorfor. 

   

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

4: Behandling af indkomne forslag: 

Bestyrelsen (formanden) skulle efter generalforsamlingen i 2011 kigge på en ændring til vedtægternes 

§7a. Det er nu lykkedes at komme frem med et forslag, som bestyrelsen har godkendt, og som derfor 

fremsættes til godkendelse på AAS’ Generalforsamling 28. november 2013. 

Nuværende §7 stk. a. Sammensætning.  

Klubben ledes af en bestyrelse på7- 9 medlemmer: formanden samt yderligere 6-8 medlemmer. Den 

valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer, sekretær og 

materielforvalter. Formands – og kasserer posten må ikke varetages af samme person. Den valgte 

bestyrelse nedsætter de udvalg, den måtte finde nødvendigt. I hvert udvalg skal mindst 1 fra 

bestyrelsen have sæde. Den valgte bestyrelse vælger 2 medlemmer til DASUs repræsentantskab. I 

tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende jævnfør paragraf 7e. 

Forslag til ny §7 stk. a. Sammensætning. 

Klubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer: formanden samt yderligere 8 medlemmer. Såfremt 

der ikke er opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater til bestyrelsen, kan generalforsamlingen beslutte 

at bestyrelsen kan bestå af et mindre antal medlemmer, dog minimum 5 medlemmer. I tilfælde af der 

ikke vælges minimum 5 medlemmer, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med det 

formål at vælge en bestyrelse, som opfylder ovenstående betingelser. 

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer, sekretær og 

materielforvalter. Formands – og kasserer posten må ikke varetages af samme person. Den valgte 

bestyrelse nedsætter de udvalg, den måtte finde nødvendigt. I hvert udvalg skal mindst 1 fra 

bestyrelsen have sæde. Den valgte bestyrelse vælger 2 medlemmer til DASUs repræsentantskab. I 

tilfælde afstemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende jævnfør paragraf 7e. 

 

Henrik Møller-Nielsen forklarede baggrunden for ændringen, som herefter blev enstemmigt vedtaget. 
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5: Fastsættelse af kontingent: 

Kassereren fremlagde budget for 2013/2014, og bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter 

uændret. 

Der var budgetteret med et underskud på 22.500 kr. 

Jens Munkholm ville gerne vide hvorfor der kun var budgetteret med 20.000 kr. i renteindtægter. 

HJA svarede at det skyldes at vi ikke længere kunne opnå den samme rente i Vestjysk Bank. 

Det blev herefter vedtaget at kontingentet fortsætter uændret. 

 

6: Valg af formand: 
Peter Bentsen var på valg som formand og blev genvalgt. 

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg var Jan Præstekjær, Hans Jørgen Andersen, Børge Jensen og Bjarne Andersen. 

De blev alle genvalgt. 

 

8: Valg af suppleanter: 
Henrik Kirkegaard og Bernd Thrysøe blev genvalgt. 

 

9: Valg af revisor: 
Kurt Christensen og Henrik Møller Nielsen blev genvalgt. 

 

10: Eventuelt: 
Knud Erik Nygaard ville gerne vide noget om AAS´s deltagelse i Classic Race Aarhus. 

PB forklarede om forløbet og begrundelsen for, at vi var blevet sportslige arrangører af CRAA. 

PB fortalte, at der har været lange forhandlinger forud for at aftalen blev underskrevet. Officiallisten 

skal være klar 10. december 2013. 

Michael Enggaard spurgte til officials fra DMKA og fik at vide at der også blev brugt officials fra 

DMKA. 

 

Kristian Vestergaard havde et ønske om at præmieskamlen var tættere på publikumslangsiden på FDM 

Jyllandsringen.  

Jesper Skjødt havde en ide om, at man kunne lave præmieskamlen mere mobil. 

 

Peter Bentsen takkede for tilliden, samt god ro og orden og afsluttede Generalforsamlingen. 

 

Referent: Bjarne Andersen 

 

 

 

                                                                              

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                 Dirigent Bernd Thrysøe 

 

 

 


