Referat fra AAS Generalforsamling d. 17. november 2016 afholdt i Skjød Forsamlingshus
Peter Bentsen bød velkommen og bad alle rejse sig og holde 1 minuts stilhed for at ære og mindes
Åge Møller-Nielsen og Niels Brøchner.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Bernd Thrysøe, som blev valgt. Bernd takkede for valget og konstaterede, at
Generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til AAS´s love.
Der var 45 deltagere inklusiv bestyrelsen.
2. Formandens beretning
Beretning 2016
Det er tid til generalforsamlingen i Aarhus Automobil Sport for 2016. Dette er min sidste i denne
ombæring, da jeg har valgt ikke at genopstille til formandsposten.
Først året der gik i afdelingerne:
Orienteringsløb: Der har været afviklet fire løb i AAS-regi i 2016. Heraf var to løb DM- og JMtællende og et af løbene talte også til NEZ. Begge løb med Bernd Thrysøe som løbsleder, og atter
var det veltilrettelagte arrangementer.
Resultatmæssig er det igen i år Renee Nielsen og Hans Ole Nielsen, der har klaret sig bedst. De tog
et trin op til guldmedaljer i DM i B-klassen og gentog guldmedaljerne i JFM.
Ved årets Hold DM fik AAS oprejsning fra sidste års skuffende resultat, det blev til bronzemedaljer.
I JFM-turneringen fik AAS andre gode placeringer; Guld til Marlene Møller-Nielsen i D-klassen og
sølv til Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe i M-klassen
2017 bliver igen meget aktivt på arrangementssiden med to afdelinger af DM, to afdelinger af JFM
ved Bernd Thrysøe samt tre afdelinger af Den Jyske Femkantturnering ved Bernd Thrysøe, Hans
Jakobsen og Hans Ole Nielsen
Tak til alle de frivillige officials og sponsorer ved vores løb.
Historisk pålidelighedsløb: Der har igennem året deltaget fire-og-et-halvt hold fra AAS i de to
turneringer der køres i.
Resultatmæssigt generelt for klubben gjorde kun et mandskab sig bemærket: En førsteplads til Finn
Kristensen i FDM DASU Classic-turneringen.
I 2017 afvikler AAS igen en afdeling i FDM DASU Classic-turneringen, det bliver den 2. september.
Rally: Rallyafdelingen har været meget stille i 2016, der er kun afviklet et Metal Rally ved Aarhus
Tech, i Viby – et løb, der blev afbrudt før tid pga. deltagernes manglende respekt for materiel og
sikkerhed.
De aktive kørere har klaret sig glimrende, og der er hjemført en række sølvmedaljer i DM-rally, og
i DASU-mesterskaberne i minirally blev det til tre guldmedaljer til Henrik og Malene MøllerNielsen samt til Mette Felthaus.

AAS har deltaget meget aktivt med officials ved andre løb, specielt under det netop afviklede Rally
Denmark var der aktive officials herunder et prøvemandskab samt i rallyets headquarter. Tak til
jer, som var med.
Som jeg skrev sidste år, mangler rallyafdelingen pt. en formand og en gruppe mennesker, som vil
tage sig af at lave klubrally eventuelt i samarbejde med naboklubberne.
Bane: Vi afviklede igen i 2016 fire løbsweekender på FDM Jyllandsringen med succes, og AAS stod
i 2016 også for den sportslige afvikling af Classic Race Aarhus. Løbet blev igen en stor sportslig
succes. Sportsligt opnåede AAS-kørerne igen en række fine resultater herunder en række
mesterskaber, bl.a. vandt en kører fra den ny generation, Kasper H. Jensen, mesterskabet i DTC.
I 1600 Challenge vandt et AAS-medlem for en gangs skyld mesterskabet, så det blev til en ægte
DIF-mester i form af 18-årige Mads Frederiksen. Herudover var der DASU-mesterskaber til Kim
Lund i Yokohama Super Cup, Michael Vesthave jr. i Youngtimer-klassen Division YT-1 og Hans
Hartmann i Special Saloon.
Af andre mesterskaber kan nævnes; Kevin Verner i Legend Cup, og Max Klinkby-Silver i FDM
Sport.
Internt i AAS, der valgte klubbens banesportsudvalgsformand, Jan Præstekjær, at træde tilbage
midt på året. Tak til Jan for indsatsen som banesportsudvalgsformand gennem mange år.
Banesporten er desværre fyldt af en del polemik, ikke bare på banerne, men også udenfor, så en af
konsekvenserne heraf er, at DASU, vores union, har følt det nødvendigt at styrke unionens
disciplinærudvalg.
2016 generelt Vi har haft de sædvanlige keglespil, bankospil, den årlige gokart-dag. Anne MøllerNielsen har også i 2016 stået i spidsen for klubaftenerne, bl.a. med besøg hos Tesla. Anne skal have
tak for hendes store indsats for dette.
Efter et ønske på generalforsamlingen har jeg med bestyrelsens godkendelse udarbejdet et sæt nye
vedtægter, som er forsøgt moderniseret til nutiden, og med en udbredt skelen til Danmark
Idrætsforbunds standardvedtægter for sportsforeninger.
Klubbens økonomi er en speciel sag, takket være held og dygtighed fra kassereren, så vi har igen
overskud, men der er ikke overskud på den primære drift af klubben. Jeg synes, at dette er et
problem, og en opgave for den nye bestyrelse at få bragt i balance til gavn for klubben som helhed.
I øvrigt kan jeg tilføje, at jeg, som en af min sidste gerninger som formand, har indstillet vores
kasserer til en hædersbevisning i DASU.
Klubben, formanden og fremtiden: Som I kan se af indkaldelsen, så har jeg valgt at sige stop, og
ikke genopstille til formandsposten.
Baggrunden udspringer i min beretning fra 2015. Det jeg skrev dengang, ja, det har haft en
begrænset effekt. Jeg vil faktisk sige, at det kun er blevet værre siden da. Jeg kunne gentage, det
som jeg skrev, men det synes jeg ikke er nødvendigt.

For 2017 er der masser af arrangementer i støbeskeen, men også masser af arbejde for en ny
bestyrelse. Bl.a. skal aftalen om Classic Race Aarhus gennemgås og fornyes. Bestyrelsen har sagt
ja til at samarbejde, men den skriftlige aftale skal endelig udformes og underskrives.
Til sidst vil jeg trods alt takke for året, der er gået, og jeg vil også takke for de 20 år, jeg har virket
som udvalgsmedlem/bestyrelsesmedlem, heraf de syv sidste år som formand.
En særlig tak også for den store indsats til dem, som har medvirket som official ved vores løb.
Peter Bentsen, Formand
Beretning blev godkendt uden bemærkning.
Bjarne Andersen takkede Peter Bentsen for hans store arbejde i bestyrelsen gennem mange år, og
Generalforsamlingen gav Peter en stor applaus.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Årets regnskab viser et overskud på godt 40.000 kr. Selve driften af klubben giver et stort
underskud, men klubbens værdipapirer giver et godt udbytte.
Hans Jørgen Andersen fortalte, at der i de 43 år, han har været kasserer, er der tjent cirka 1,5
millioner på værdipapirer og renteindtægter.
Jens Munkholm: Hvad dækker udgiften til bane?
Hans Jørgen Andersen fortalte om de største poster.
Hans Jørgen har efterfølgende lavet følgende mere detaljerede opgørelse:
B-udvalg
KM pæmier
Støjmåler
Poloer
Køredragter
Scanvægt
Kørsel kursus
Bøder, netto
Rundstykker
Kørepenge CRAA m.v.
Kørepenge CRAA
Teknisk kontrol GP
Materiel mm JR
PWC officialpenge
Kørepenge diverse
Udgifter

4.494,90
5.472,00
7.687,50
32.000,00
11.856,00
6.152,50
456,00
800,00
6.281,25
48.018,24
-53.000,00
3.800,00
1.359,00
8.000,00
4.721,50
88.098,89

Der var debat fra flere forskellige om kørepengene i forbindelse med primært Classic Race Aarhus.

Herefter blev regnskabet godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1: Nye vedtægter (fra bestyrelsen)
I forhold til forslaget til nye vedtægter bibeholdes afsnittet med mulighed for fuldmagt.
Det rettes fra 5 personer til 1 for at kræve skriftlig afstemning.
Under indmeldelse rettes teksten fra skriftlig til skriftlig/elektronisk.
Rettelser fortaget under generalforsamlingen er markeret med rødt i separat vedhæftet fil.
Herefter blev forslaget vedtaget stort set enstemmigt.
Forslag 2: Vedrørende klubfest (fra Anne Møller-Nielsen)
Vedr. Klubfesten
Man kan som medlem af AAS max være 4 til klubfesten til den billige pris.
Begrundelse: Festen er for klubmedlemmer og ikke for at holde en fest for sit serviceteam eller
fanklub.
Anne Møller-Nielsen
Bernd Thrysøe: Jeg synes ikke, at det er en beslutning, der skal tages på klubbens
Generalforsamling.
Henrik Strandgaard: Alle forslag bør kunne komme til afstemning.
Peter Bentsen: Vi har i forvejen ændret, så der kun kan komme 2 personer med til den billige pris.
Anne Møller-Nielsen trak herefter sit forslag tilbage.
Forslag 3: Vedrørende klubmesterskab (1) (fra Anne Møller-Nielsen)
Vedr. Klubmesterskab (1)
Et klubmesterskab i O & H, Bane og Rally, skal mindst afvikles over 3 afdelinger.
Begrundelse: Der skal være en hvis konkurrence og ikke bare være en lodtrækning
Anne Møller-Nielsen
Bernd Thrysøe: Det må være klubbens sportsudvalg, der bestemmer reglerne for klubmesterskabet.
Forslaget kom herefter til afstemning, og blev nedstemt.
Forslag 4: Vedrørende klubmesterskab (2) (fra Anne Møller-Nielsen)
Vedr. Klubmesterskab (2)
Klubmesterskabet i O & H samt Rally bør udskrives i et chauffør og anden køre.
Begrundelse: Da der ikke findes så mange i klubben der deltager i de to afdelinger, er det ikke
rimeligt, at der er medlemmer som holdes uden for mesterskabet p.ga. der ikke findes
klubmedlemmer de kan køre med.
Anne Møller-Nielsen

Bernd Thrysøe: Det er umuligt at lave en beregning der tæller D- og C-mandskaber sammen med
MAB mandskaberne.
Hans Ole Nielsen: Man må have tillid til at klubbens udvalg kan lave KM reglerne.
Forslaget kom til afstemning og blev nedstemt.
Forslag 5: Indkøb af projektor (fra Anne Møller-Nielsen)
Pc-projektor
Jeg vil som pt. Ansvarlig for klubaftnerne, stille forslag til, at der i klubben, indkøbes en PC
Projektor, som kan bruges i klubben, til dels ved klubaftner og kurser i o og r afdelingen når der er
brug for sådan en. Specielt hvis der køres med GPS-trager fremover vil den være et godt værktøj for
løbsledelse og evt. publikum.
Den kan forøverigt opbevares kvit og frit hos mig.
Med Motorsport Hilsen
Anne Møller-Nielsen
Anne Møller-Nielsen: Da Ødum Forsamlingshus nu har anskaffet en projektor, vil jeg gerne trække
mit forslag tilbage.
Forslag 6: Fremtidig klubstruktur (fra Peer Mortensen)
Forslag til fremtidig klubstruktur
AAS er en klub med et meget stort sportsligt potentiale og er den eneste klub i Danmark, der både
har en aktiv og velvirkende baneafdeling, rallyafdeling og en orienteringsafdeling – og en af de
ganske få klubber, der stadig er i stand til at afholde klubaftner for sine medlemmer.
Men det er også en klub, hvor der p.t. ikke er noget formelt banesportsudvalg og en klub, hvor der
angiveligt er præget af, at økonomien i baneafdelingen mere eller mindre sejler med
budgetoverskridelser. Dette sidste er måske mere et problem for organisationen end det egentlig er
et økonomisk problem. Klubben er som andre asfaltbanesportsklubber under pres, idet det
kommercielle let overskygger det sportslige. En kamp mellem græsrødder og de, der vil og kan
tjene penge i og på sporten.
Dette problem skal løses der findes vel reelt vel 2 løsnings modeller.
1) På den korte bane. Skal der findes en formand, der både har kræfter og gennemslagskraft nok til
at få organisationen (som ligger fast) til at virke til gavn for hele klubben.
Et ledelsesinstrument er at sætte sig tungt på pengekassen, hvorfor klubbens kasserer skal være med
på en ide om at ingen beløb betales ud uden formel anvisning, som p.t. nok alene kan administreres
af klubbens formand uden om bestyrelsesmøderne.
På den lange bane. Klubbens organisation omarbejdes (kan først ske ved generalforsamlingen
2017 p.g.a. nødvendige lovændringer), hvorefter bestyrelsen slankes til 3 eller 5 medlemmer, og
denne bestyrelse har som ansvarsområde (1) fælles aktiviteter (klubaftner, klubfester og
generalforsamling), (2) udpegning af udvalg og udvalgsformænd, (3) varetagelse af forhold til
DASU og (4) forvaltning af eksterne kontrakter, her ført og fremmest kontrakt til FDM Motorsport.
2) Er den hårde måde, at skille Baneafdelingen helt fra, således at denne udskilles fra det AAS vi
kender i dag. Der bliver så to selvstændige klubber, en kommerciel klub hvor Baneafdelingen hører
hjemme og en ”amatør” klub med O/HP og Rally afdelingerne. Det vil sige en klub med aktiviter på
FDM Jyllands ringen og Classic race Aarhus. Den forsættende klub er det AAS vi kender i dag
minus baneafdelingen.

Denne løsning vil være hård, men vil løse nogle af de problemer som er kommet rigtig tydelig frem
i år, hvor baneudvalget har trukket sig, hvilket har kostet.
Spørgsmålet er så bare hvad vej vælger vi. Vælger vi løsnings model 1) kræver det en stærk
formand og kan vi finde denne formand i klubben.
Løsnings model 2 ) klares ikke på denne generalforsamling jf. vedtægterne.
Tænk ovn stående igennem så vi kan få en snak om klubbens fremtid på generalforsamlingen.
Peer Mortensen
Peer Mortensen uddybede sit forslag.
Bernd Thrysøe: Jeg synes, at der er flere gode ting i forslaget. Arbejd evt. videre med det til næste
års Generalforsamling, da det vil kræve vedtægtsændringer.
Peer Mortensen: Hvis der er nogle der er interesseret i forslaget, så er I velkommen til at henvende
jer, så kan vi sammen arbejde videre med det.
Jan Præstekjær: Vi er og skal være en samlet klub.
Peter Bentsen: Det vil være svært at lave DM Rally med de økonomiregler, der er i forslaget.
Jens Munkholm: Den enkelte løbsleder skal være ansvarlig for sit arrangement, herunder også
økonomi.
Jan Bisgaard: Der må være mange penge på spil ved Classic Race Aarhus og løb på
Jyllandsringen, og det kan nemt give nogle konflikter. Klubben skal huske bredden.
Peer Mortensen: Vi skal være bedre til at få nye med i klubben. Der er for mange beskyldninger om
fnidder og fnadder.
Forslaget kunne ikke komme til afstemning, da det vil kræve vedtægtsændringer.
Forslag 7: Offentliggørelse af mødereferater (fra Joachim Daus-Petersen)
Offentliggørelse af mødereferater
Jeg ønsker at foreslå at referater fra bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og chefmøder offentliggøres
for klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside, med tilbagevirkende kraft, på lige fod med
referater for de ordinære generalforsamlinger. Referater der indeholder personfølsomme
oplysninger bør dog enten censureres eller undladt offentliggjort.
Dette skal gavne gennemsigtigheden i klubben, særligt for klubbens medlemmer, aktive såvel som
almindelige medlemmer.
Venlig hilsen
Joachim Daus-Petersen
Bernd Thrysøe: Forslaget vil kræve en vedtægtsændring.
Henrik Møller-Nielsen: Jeg savner information fra bestyrelsen, om hvad der sker. Forslaget kan
evt. indsendes næste år som vedtægtsændring.

Bernd Thrysøe synes også, at der er behov for mere info fra bestyrelsen.
Peter Bentsen: Vi har talt om det i bestyrelsen, og man kan tale både for og imod.
Henrik Strandgaard: Er der noget til hinder for at referaterne offentliggøres?
Bestyrelsen lovede at kigge på, om den kunne blive bedre til at informere i fremtiden.
Forslag 8: Sammensætning af banesportsudvalg (fra Gitte Lai Præstekjær)
Sammensætning af banesportsudvalg
Banesportsudvalget i AAS skal indeholde repræsentanter fra flest mulige officialsgrupper, f.eks.
flagfolk, pit, tårn, teknisk kontrol og minimum 1 kører, og det skal ikke kun være chefofficials, der
sidder i udvalget.
Baggrund, det er nødvendigt at sikre bredden i udvalget.
Vh
Gitte Lai Præstekjær
Bernd Thrysøe: Der står i vedtægterne at det er bestyrelsen, der nedsætter udvalgene.
Peter Bentsen: Vi har i bestyrelsen talt om stort set det samme.
Bestyrelsen betragter forslaget, som en hensigtserklæring.
5. Fastsættelse af kontingent.
HJA udleverede budget for 2017 og foreslog uændret kontingent.
Dette blev godkendt.
6. Valg af formand
Peter Bentsen ønskede ikke genvalg.
Bjarne Andersen blev foreslået af Per Leth fra bestyrelsen, og blev herefter valgt uden
modkandidater.
Bjarne Andersen takkede herefter for valget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Per Leth, Hans Ole Nielsen og Jakob Borum.
Jakob Borum genopstiller ikke. Der kan vælges 4 personer i alt.
Da Bjarne Andersen blev valgt, som formand kunne der vælges en person mere.
Det lykkedes at få Trine Larsen til at opstille, og hun blev valgt, sammen med genvalg til Per Leth
og Hans Ole Nielsen.
Bestyrelsen består herefter af 7 personer.
8. Valg af suppleanter.
Henrik Kirkegaard ønskede ikke at genopstille.
Bernd Thrysøe blev genvalgt, og Niels Jørgen Larsen blev nyvalgt.
9. Valg af revisorer.
Kurt Christensen og Søren Andersen var på valg.
Søren Andersen ønskede ikke at genopstille.

Kurt Christensen blev genvalgt og Peter Bentsen blev nyvalgt
10. Eventuelt.
Jan Præstekjær: Jeg synes, at det gik lidt for stærkt med budgettet, da der ikke er lavet kontrakt med
FDM Jyllandsringen og Classic Race Aarhus endnu.
Jens Munkholm: Der har ikke været en underskrevet kontrakt med FDM Jyllandsringen for 2016.
Vil vi være med på banen næste år.
Bjarne Andersen: Selvfølgelig vil vi gerne være med på Jyllandsringen.
Jan Præstekjær: Jeg vil gerne have at kontrakten bliver lavet hurtigt.
Jens Munkholm: Det haster også med at få lavet en kontrakt med Classic Race Aarhus.
Bernd Thrysøe: Facebook debatten bør være mere seriøs og sober.
Bernd Thrysøe takkede herefter for nogenlunde god ro og ordren på Generalforsamlingen.
Peter Bentsen takkede for 20 år i bestyrelsen, og ønskede held og lykke til den nye bestyrelse.
Bjarne Andersen: I bestyrelsen vil vi give det højeste prioritet at få lavet kontrakter med FDM
Jyllandsringen og Classic Race Aarhus. Jeg håber, at vi fremadrettet kan få hele klubben til at
fungere i et godt samarbejde.

Referat: Bjarne Andersen
Referatet godkendt
Hedensted d. 21. november 2016
Bernd Thrysøe

Peter Bentsen, formand

