
Referat fra AAS Generalforsamling torsdag d. 29. november 2018 kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Bernd Thrysøe, som blev valgt. 

BT takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt iht. AAS’ love. 

Der var 31 deltagere inkl. bestyrelse. 

 

2. Formandens beretning 

Beretning 2018  

Efter Generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen konstitueret, udvalgene sammensat, og alle udvalg har 

efterfølgende lavet kommissorier, med beskrivelser af deres virke. Kommissorierne er at finde på vores 

hjemmeside under de enkelte udvalg.  

Vi har også arbejdet med persondataforordningen. Her er vi ikke helt i mål med beskrivelsen endnu, men vi 

forventer, at vi snart er klar til offentliggørelse på vores hjemmeside.  

Vi har i løbet af året afholdt 8 bestyrelsesmøder, og jeg synes, vi har et godt samarbejde i bestyrelsen, uden 

de store tværslag. I alle afdelinger i AAS bør der tænkes alvorligt over, hvordan vi får gennemført 

generationsskifter, da mange af både vores bestyrelsesmedlemmer, og ledere i både vej- og banesporten, 

efterhånden har nået en høj alder.  

I forbindelse med vores 2 NEZ løb i bilorienteringsløb i april havde vi en udstilling med biler fra vores 

forskellige sportsgrene, og lavede på den måde lidt reklame for AAS. Dejligt at se, at der på tværs af klubben 

blev bakket op om udstillingen. Tak for det 😊  

Vi har været med til flere dialogmøder i DASU i årets løb. DASU har visioner om, at det skal være nemmere 

at lave og deltage i motorløb. Dette skal bl.a. ske ved forenkling af reglementer. Jeg kunne godt tænke mig, 

at man afskaffede den nuværende form for licenskontrol til løbene. Ved tilmelding til løbene bør det være 

muligt elektronisk at sikre sig, at man har den rette licens til at deltage i den klasse, som man anmelder sig 

til, og krydse af at man ikke har mistet førerretten. Dette vil give en besparelse både til klubberne og DASU.  

Vi har også deltaget i et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DASU, da de ønskede at ændre 

regnskabsåret, så det følger kalenderåret. Dette blev gennemført.  

I DASU er vi fortsat godt repræsenteret i både bestyrelser og udvalg. Der skal lyde en stor tak til de AAS’ere, 

der bruger krudt på disse opgaver. Ved det netop afholdte repræsentantskabsmøde fik AAS valgt Lars 

Vendelbo ind i DASU’s baneudvalg, så her er vi nu igen tættere på kontakten og indflydelsen i DASU. Der var 

bred enighed om valget af Lars, blandt de banedrivende klubber. Tillykke med valget til Lars, og god 

arbejdslyst.  

Vores årlige andespil blev endnu en gang afholdt i en munter tone i Skjød Forsamlingshus. Tak til alle der 

sponserede gevinster, og dem der afviklede det.  

Ved Klubfesten i januar på Jyllandsringen hyldede vi klubbens mestre i festligt lag. Per Leth var igen primus 

motor og trak et stort læs med at arrangere eventen, sammen med gode hjælpere.  



Kegleaftenen med Kristian Vestergaard i spidsen, blev også i år en god aften med kugler, kegler og hyggeligt 

samvær. 

Årets Go Kart tur gik i år til banen ved Ikast, og mod sædvane kørte vi i år i tørvejr 😊. Trine Larsen stod for 

holdsammensætningen og havde også sørget for, at der var pølser og brød til alle.  

Her i efteråret havde Adam Nielsen fået arrangeret en bustur til Annette og Lars Rolner´s fine samling af 

biler, og ca. 40 AAS’ere havde en god dag i det sønderjyske. Det skulle nok have fremgået lidt tydeligere, at 

turen ikke kun var for baneofficials.  

Bjarne Trier Nyby havde sørget for, at vi kunne komme på virksomhedsbesøg ved JP Group i Viborg. De 16 

fremmødte fik både hørt om produktionen i virksomheden, og fik også set deres fine samling af biler.  

Vores hjemmeside bilsport.dk, fungerer stadig fint med Morten Alstrup, som redaktør. Som altid er der også 

plads til, at du kan skrive om stort og småt vedrørende motorsport, så vi kan bibeholde en hjemmeside, der 

er værd at besøge. Årbogen for 2017 blev endnu gang lavet af Morten, og denne gang var der ekstra sider i 

med fakta om klubben for de sidste 10 år, som en fortsættelse af 50 års årbogen.  

På det sidste har vi også arbejdet med e-sport, og vi overvejer, at starte det op i AAS regi. Her på 

generalforsamlingen, har Kenneth Jensen lovet at fortælle os mere om, hvad det går ud på. Kenneth er også 

villig til at indtræde i vores bestyrelse, og arbejde videre med e-sporten. 

Bane  

Vi har også i år stået for afvikling af løbene på FDM Jyllandsringen, og ved Classic Race Aarhus. Jens 

Munkholm har valgt at stoppe som løbsleder ved CRAA, men heldigvis har Jan Præstekjær lovet at være 

løbsleder i 2019. Der skal herfra lyde en kæmpe tak til Jens, for hans store indsats med CRAA gennem årene.  

Vi arbejder i skrivende stund med at få samarbejdsaftaler på plads med både CRAA og FDM Jyllandsringen 

for næste år.  

Alle løb har været afviklet på et for AAS vanligt højt niveau. Der kom dog malurt i bægeret ved augustløbet 

på FDM Jyllandsringen, hvor en fotograf kom til skade, da en DTC kører mistede herredømmet over sin bil, 

og ramte et hegn, som fotografen stod bag ved. Der skal d. 3. december afholdes et møde med 

arbejdstilsynet om sagen. 2018 har været et godt sportsligt år for banekørerne i AAS.  

Der har været en lille stigning i antallet af banelicenser i forhold til 2017, og vi har fået vist flaget på 

banerne både i Danmark og uden for landets grænser.  

Vi kan i år kåre 10 klubmestre inden for banesporten, samt 6 Danske Mesterskaber og et DTC Mesterskab. 

Mon vi nogensinde har haft så mange Dansk Mestre i klubben inden for banesport. Også uden for Danmarks 

grænser har vores dygtige kørere gjort sig bemærket. Bl.a. har Nicklas Nielsen vundet Ferrari Finali 

Mondiale blandt alle verdens Challenge-kørere på Monza. Den unge AAS-kører kan nu kalde sig verdens 

bedste i den prestigefulde mærkeserie. Samme Nicklas har også sikret sig mesterskabstitlen i Ferrari 

Challenge Europe. 

Vi går et spændende år i møde, hvor en større ombygning af faciliteterne på Jyllandsringen er sat i værk. 

Det gamle dommertårn er jævnet med jorden, så det bliver spændende at se de nye rammer, når vi starter 

op i 2019.  

Bane mestre 2018  

DM:  



Formel 5: Mads Hoe, Yokohama Super Cup: Michael Vesthave Jr., Special Saloon: Johannes Graversen, 

Youngtimer Div. 2: Ole Sondrup, Youngtimer Div. 3: Peder Skipper, Danish Supertourisme: Martin Andersen,  

DTC mester: Kasper H. Jensen, DEC-distancemesterskab: Michael Vesthave jr. og Michael Skipper, &      

DEC division 2: Martin Sally Pedersen. 

 

Klubmestre:  

1600 Challenge: Lars Christensen, Super Cup: Michael Vesthave Jr., DTC: Kasper H. Jensen, Formel 4: 

Valdemar Eriksen, Formel 5: Mads Hoe, Youngtimer: Ole Sondrup, Special Saloon: Michael Bergmann, 

DanishSupertourisme: Kevin Verner, DEC: Martin Sally & Legend: Anders Eriksen. 

Rally  

Vi har i år afholdt 2 udvalgsmøder og 3 klubrallyløb. Ved det første d. 6. maj var deltagelsen desværre ikke 

så stor, da der kun var 4 deltager til start. Anden afdeling skulle være afholdt i Aarhus nord, men i sidste 

øjeblik fik vi afslag på at køre området. Der skulle findes en ny dato og anden afdeling blev derfor kørt d. 4. 

november. 3. afdeling køres d. 25. november. Begge løb køres i Boulstrup ved Odder. I 2018 har vi haft 

udstillet er par rallybiler d. 23. marts i Odder og d. 20. og 21 april i Gjern i forbindelse med NEZ i bil O-løb.  

O-løb  

2017 O-afdelingen i AAS, har igen i år bidraget med afvikling af flere store løb.  

Den 20/4 blev der afviklet NEZ1, DM 2 og JFM2, med Bernd som løbsleder og Hans Ole som rutelægger. 

Den 21/4 blev der afviklet NEZ2, DM3 og JFM3, med Bernd som løbsleder og rutelægger.  

Den 4/6 blev 5. afd. af DJF afviklet med Bernd som løbsleder.  

Den 22/9 blev JFM finalen og DJF 8 afviklet med Hans Jakobsen som løbsleder.  

Alle arrangementer har været af høj kvalitet, og på trods af det forholdsvis lille antal aktive i O-sporten i 

AAS, er det en yderst aktiv afdeling, som på arrangørsiden sætter et stort præg på de danske O-turneringer. 

Resultatmæssigt har O-afdelingen igen sat sit præg på alle turneringer med medaljer.  

Der er i år 3 ½ hold der har været aktive O-kørere i AAS.  

Ved Hold DM deltog AAS igen i år, dog uden for medaljerækken denne gang.  

Henrik Møller-Nielsen har deltaget i NEZ turneringen med udenbys makker.  

JFM Bronze til Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe i M-klassen.  

JFM Sølv til Hans Jakobsen og Hans Jørgen Andersen i B-klassen.  

DM Bronze til Hans Jakobsen og Hans Jørgen Andersen i B-klassen.  

Klubmestre Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe. 

DJF-turneringen slutter først den 28/12, også her ligger AAS mandskaber til topplaceringer. Næste år får DJF 

turneringen et nyt navn, da IMK indtræder i samarbejdet. 

HP-løb 

Torben Østergaard og Poul Erik Hansen har deltaget i Rajd Polski Historyczny ved Krakow med fine 

placeringer og havde pokaler med hjem.  

Henrik og Martin Møller-Nielsen har deltaget i Rally Monte Carlo Classic.  

Der har igennem året deltaget 2 1/2 hold fra AAS i FDM DASU Classic. Resultatmæssigt har ingen af 

klubbens deltagere gjort sig specielt bemærket i den samlede stilling.  

Klubmesterskabet blev vundet Hans Ole Nielsen og Niels Iversen. 



 

Aktiviteter i 2019  

Som det ser ud lige nu, er der 4 løb på FDM Jyllandsringen og CRAA på banesiden.  

2019 bliver igen meget aktivt år for O-afdelingen på arrangement siden.  

Den 30/3 DM1 og JFM2 med Bernd Thrysøe som løbsleder.  

Den 15/6 DM4 og JFM3 med Hans Ole Nielsen som løbsleder.  

Den 14/9 Hold DM og JFM 5 med Bernd Thrysøe som løbsleder.  

Den 3/11 MjT med Hans Jakobsen som løbsleder.  

Den 24/11 MjT med Bernd Thrysøe som løbsleder.  

AAS skal afvikle finale-løbet i FDM DASU Classic den 26/10 2019. Løbet afvikles på Djursland med Hans Ole 

Nielsen som løbsleder.  

Jeg håber også, at det lykkes for vores rallyfolk, at få stablet nogle løb på hjulene.  

I januar afholder vi igen klubfest, hvor klubbens mestre også skal hyldes. 

Jeg forventer også, at det går til held med nogle andre gode klubarrangementer i løbet af året.  

Der skal herfra lyde en stor tak til alle officials, sponsorer og samarbejdspartnere, som har været 

medvirkende til, at vi har haft en god sæson på baner og veje.  

Slutteligt vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået. 

Husk at møde op til vores årlige andespil i Skjød Forsamlingshus d. 6. december kl. 19.00  

 

Bjarne Andersen, Formand 

Herefter blev beretningen godkendt uden anmærkninger. 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

Regnskab for perioden blev fremlagt af kasseren. 

Der har i perioden været et overskud på 47.700 kr. Driften af klubben har givet et underskud på 56.000, 

men klubbens værdipapirer har givet et godt udbytte. 

Medlemstallet er faldet til 416 medlemmer mod sidste periodes 419. 

Jens Munkholm: Er der regnskab fra Juelsminde Rally 2017? 

HJA: Er ikke modtaget fra Peter Bendtsen som lovet, men bestyrelsen har fået at vide, at løbet er endt med 

et 0-regnskab. 

Jens Munkholm: Aftale omkring containeropbevaring? 

HJA: Der betales dobbelt i denne periode, da der er 12 måneders opsigelse i nuværende kontrakt. 

Begge containere står hos PF vil fremadrettet blive betalt til denne. 

Bente Valentin: Bør alle kontrakter ikke ligge samlet ét sted? 

BA: Alle aftaler med penge involveret skal fremadrettet godkendes af BA eller HJA. 

Regnskabet blev godkendt. 



 

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag er modtaget. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kasseren udleverer budget og foreslår uændret kontingent. 

Dette blev godkendt. 

 

6. Valg af formand 

Bjarne Andersen genopstiller og blev herefter valgt uden modkandidater. 

BA takkede herefter for valget. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kenneth Jensen er inviteret til at præsentere e-sport. 

Debat omkring e-sport, muligheder og omkostninger forbundet med opstart af dette. 

Generelt er der en positiv stemning omkring at e-sport skal være en del af klubben. 

KJ er villig til at opstille til bestyrelsen med henblik på at udbrede e-sport i AAS. 

På valg er Trine Larsen, Per Leth og Hans Ole Nielsen. Alle er villige til genvalg. 

Jens Munkholm opstiller Rene Jensen. 

Bestyrelsen opstiller Kenneth Jensen. 

Da bestyrelsen kan bestå af 7-9 personer bliver alle 5 valgt ind i bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil herefter bestå af 9 personer. 

 

8. Valg af suppleanter 

Bernd Thrysøe ønsker ikke at genopstille. 

KE Nygaard bliver genvalgt og Jesper Skjødt bliver opstillet og valgt. 

 

9. Valg af revisorer 

Kurt Christensen og Diana Bøgballe bliver begge genvalgt. 

KC oplyser at næste år er hans sidste periode som revisor. 

 

10. Eventuelt 

Jens Munkholm ønsker revisorpåtegning for 2017 og 2018 læst op. 

BA & HJA læser op. 



Karin Munkholm: Er der særskilt regnskab for kørsel til O-løb. 

BT: Det er der. 

Debat omkring godtgørelse samt officials penge. 

Bernd Thrysøe takkede herefter for nogenlunde god ro og orden under Generalforsamlingen. 

 

Referat: Michael Leth stedfortræder for Trine Larsen. 

 

Referat godkendt den 8. december 2019. 

 

Bernd Thrysøe 

 


