
Hammel d. 15. juni 2021 

Referat fra udsat generalforsamling i Aarhus Automobil Sport 
 
Sted: MC 75 klublokale, Englandsvej 16, 8450 Hammel.  
Tilstede var 28 medlemmer af AAS. 
 
 
1. Valg af dirigent: 
 Bernd Thrysøe  
  
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 
Beretning 2020 På vores generalforsamlingen i november 2019 fik vi nyt blod ind i bestyrelsen, 
da vi bød velkommen til rallymanden Lasse Svendsen. I december kunne vi afholde vores 
traditionelle andespil i Skjød Forsamlingshus med gode gevinster kaffe, brød og hygge.  
Vores præmiefest i januar havde et fint deltagerantal, og som noget nyskabende var vores 
simulator i brug til en konkurrence om KM i e-sport, her var det Alexander Nielsen Secher, der 
blev vinder efter en hård dyst.  
I februar måned var Kristian Vestergård og fru Ruth klar med årets første ”klubmesterskab” i 
keglespil. Mester på kvindesiden blev Trine Larsen, og blandt mændene havde Hans Jørgen 
Andersen smugtrænet og blev suveræn mester. Ruth og Kristian skal have en stor tak for at 
stå for arrangementet.  
 
I foråret var alle klubbens afdelinger i fuld gang med at planlægge årets arrangementer, men 
den verdensomspændende Covid 19 pandemi satte en brat stopper for næsten alt i samfundet. 
Dette medførte massive aflysninger af al motorsport i Danmark. Vores årlige Go-kart 
mesterskab kunne desværre ikke køres, og vores andespil til december bliver også umuligt at 
afvikle. Vi håber, at det vil være muligt at lave begge arrangementer igen i 2021.  
 
På grund af Coronaen har vi besluttet, at årbogen ikke udgives for 2019, men vi vil i stedet 
lave en samlet 2019 og 2020 udgave. Vores hjemmeside bilsport.dk har Morten Alstrup også i 
år bestyret med nyheder og klubinfo. Facebook siden ”Formandens hjørne” har også været 
flittigt brugt, og på denne front har vi planer om også at lave en ”synes godt om” side, som 
skal være åben for alle.  
I bestyrelsen arbejder vi med udvikling af AAS, og i den forbindelse er et meget væsentligt 
punkt løbende at sikre nye kræfter i både vores bestyrelse og i klubbens udvalg. I den 
forbindelse havde vi i juni måned en workshop, hvor vi havde inviteret klubbens udvalg og 
bestyrelse. På dette møde havde vi stor hjælp fra DASU, idet Jens Færgemann kom og lavede 
input til, hvordan vi kunne komme videre med den nødvendige klubudvikling. Helt konkret blev 
vi enige om, at vi ville indkalde klubbens yngre medlemmer til et møde. Dette møde er 
desværre blevet udsat på grund af Corana flere gange, men vi håber, at det kan gennemføres i 
2021. Der kan læses mere om mødet her: http://bilsport.dk/generationsskifte-i-aarhus-
automobil-sport/  
 
DASU blev desværre meget hårdt ramt af Covid 19 krisen med manglende indtægter, og dette 
medførte, at de var nødsaget til at tage afsked med 3 medarbejdere. Vi har deltaget i de få 
fysiske møder, der har været i DASU regi. Der har også været en del online infomøder med 
primært indhold om Corona retningslinjer for motorsporten. De restriktioner, der er udstukket 
fra myndighedernes side, har ikke været specielt motorsportsvenlige. Der har manglet meget 
forståelse for, at det meste motorsport foregår med stor afstand mellem deltagerne på store 
arealer. Så det har været svært at forstå, at kontaktsport kunne tillades, men ikke ret meget 
motorsport.  
Kim Lund Johansen opnåede desværre ikke genvalg til DASU´s baneudvalg på det netop 
overståede repræsentantskabsmøde. Bernd Thrysøe blev fuldt fortjent hædret med DASU´s 
medalje i sølv, for hans mangeårige indsats i bil-orienteringsløb.  
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Banesportsudvalget: 2020 har været et svært år for banesporten på grund af Covid-19. 
Kalenderen er blevet ændret flere gange og løb er blevet aflyst. Vi fik afviklet 3 løb på FDM 
Jyllandsringen, men vi måtte desværre aflyse Danish Masters Racing Festival samt Classic 
Race Aarhus. De 3 løb på FDM Jyllandsringen er blevet afviklet med mange restriktioner fra 
myndighederne, blandt andet zone inddeling af depot og pitområdet samt ved førermøder, 
men alt er blevet afviklet perfekt og med ros til alle fra kørere og politi.  
Det viser, at vi har været i stand til at afvikle løb under disse svære og næsten umulige 
betingelser i AAS, også selv om vi har mødt krav om mundbind, Corona tests, og masser af 
håndsprit. Vi har også været i stand til at afvikle klubmesterskab i mange klasser. DS3 kom 
dog slet ikke på banen i år, da flere deltagere kommer fra de nordiske lande, som har haft 
indrejseforbud til Danmark.  
Vi kan fejre følgende Mesterskaber i AAS:  
Verdensmester i GTE Am: Nicklas Nielsen  
Danmarksmester i Youngtimer division 1: Ole Sondrup.  
Danmarksmester i Youngtimer division 2: Nick Stentved.  
Danmarksmester i Formel 5: Mads Hoe.  
Mestre i Promotorklasser:  
Mester i DEC kl. 3: Anders H. Lund/Bjørn Smidt.  
Mester i DEC kl. 4: Preben Grundtvig/Mikkel Grundtvig. 
 Mester i TCR Danmark: Kasper H. Jensen.  
AAS Klub Mestre:  
Formel 5: Lucas Daugaard.  
Super Cup: Michael Vesthave jr.  
Youngtimer (samlet): Ole Sondrup.  
Super GT: Kevin Verner.  
Legend Car Cup: Anders Elkjær.  
TCR: Kasper H. Jensen.  
SSC: Torben Ingerslev.  
DEC kl. 2: Henrik M. Sørensen.  
DEC kl. 3: Anders H. Lund/Bjørn Smidt.  
DEC kl. 4: Preben Grundtvig/Mikkel Grundtvig. 
 AAS siger stort tillykke til alle, som viser klubben ud af til med de flotte resultater i denne 
svære tid for vores sport.  
 
Vi er i skrivende stund langt fremme med at planlægge løbsdatoer i 2021, selvom 
løbskalenderen først er endelig den 31. december.  
Løbsdatoerne er indtil videre således: Som det kan ses har vi en spændende kalender på FDM 
Jyllandsringen med mange gode klasser, og der bliver med garanti også godt motorløb til 
Classic Race.  
 
Bilorienterings-løb 2020: O-afdelingen i AAS, har bidraget med afvikling af 2 store løb i år. Den 
5. september blev der afviklet DM 1 og JFM 1 med Bernd Thrysøe som løbsleder. Den 28. 
november bliver der afviklet JFM finalen med Hans Ole Nielsen som løbsleder. MJT løbet d. 30. 
marts med Bernd som løbsleder blev aflyst.  
Året har været præget af mange aflyste løb, men der er fundet en måde at afvikle løb efter 
sommerferien med diverse restriktioner, dog uden socialt samvær før og efter løbene. Der er i 
år 4 hold, der har været aktive O-kørere i AAS.  
Ved Hold DM deltog AAS igen i år med 4 mandskaber, de sluttede dog langt uden for 
medaljerækken denne gang. NEZ- turneringen har været aflyst i år.  
Der er mulighed for medaljer til AAS hold i JFM. MJT-turneringen har stadig 2 afdelinger tilbage 
den 28. november og den 28. december, her er der mulighed for topplaceringer til AAS 
mandskaber.  
Seneste nyt er at Nytårsløbet d. 28. dec. desværre er aflyst. Klubmestre er ikke på plads før 
de sidste løb, men favoritter er: Bernd Thrysøe og Bjarne Andersen.  
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Løb som AAS skal afvikle i 2021: Der afvikles et DM/JFM løb med Bernd Thrysøe som 
løbsleder. Så bliver der også mindst 2 løb til MJT turneringen. Historisk pålidelighedsløb 2020 
AAS skulle afvikle et prøveløb i Historisk Pålidelighedsløb i april, som en del af et 
landsdækkende PR fremstød for denne løbstype med Hans Ole Nielsen som løbsleder. Løbet 
blev aflyst.  
Der er kun afviklet 4 løb efter sommerferien i CC Cars DASU Classic turneringen, 2 er aflyst. 
Der har været 2½ hold fra AAS, der har deltaget i turneringen. 1½ AAS hold deltog I Midnight 
Run den 14. november. Ingen af holdene har opnået topplaceringer i den samlede turnering i 
år. Niels Iversen og Hans Ole Nielsen er klubmestre i HP.  
Løb som AAS skal afvikle i 2021: Der skal igen forsøges med at afvikle et prøveløb i 
landsdækkende regi, samt opfølgende træningsløb med Hans Ole Nielsen som løbsleder. På 
opfordring bliver der afviklet en afdeling af CC Cars DASU Classic den 29. maj med Hans Ole 
Nielsen som løbsleder.  
 
Rally: Vi holdt et udvalgsmøde i foråret lige før Coronaen og drøftede, hvad der skulle ske i 
2020. Vi besluttede at lave tre Torsdagsrallyer og afsatte tre datoer. Lasse snakkede med 
Randers om, hvordan de gjorde og Arne Pagh blev kontaktet.  
Tiden gik, mere blev aflyst, så vi besluttede at vente til 2021.Vi arbejder på at finde nye folk til 
rallyudvalget 2021.  
Klubmester i rally som Co-driver er:  
I klasse 6 vinder Lasse Svendsen DM bronze sammen med RAS makkeren Søren R. Jensen  
 
 
Afslutning: Det er flot, at vi på trods af Coronakrisen har været i stand til at afvikle en del løb. 
Vi må håbe, at 2021 bliver et bedre motorsportsår, hvor det igen bliver muligt at afvikle mere 
normale motorløb.  
Børge Jensen har besluttet at stoppe i bestyrelsen af personlige årsager, og dette respekterer 
vi selvfølgelig. Der skal lyde en stor tak til Børge for den store indsats igennem årene.  
Jeg vil sluttelig gerne takke alle vores frivillige, officials, samarbejdspartnere, sponsorer og 
bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået.  
 
På bestyrelsens vegne Formand Bjarne Andersen  
 
Kommentarer til beretningen: 
Jan Præstekjær: Jeg undrer mig over at E-sporten ikke er nævnt. Er simulatoren pakket væk? 
Bjarne Andersen: Kenneth har stået for E-sport, men der er ikke sket det helt store, på trods 
af mange henvendelser fra resten af bestyrelsen. Han er ikke medlem af klubben i 2021, så vi 
får simulatoren hjem, så der kan komme gang i E-sporten. 
 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.  
Hans Jørgen Andersen: Regnskabet er offentliggjort 1. november 2020. Der var 33 færre 
medlemmer. 
Værdipapirene var en smule mindre værd. 
Begge dele tilskrives Covid-19. 
Kommentarer: 
Jens Munkholm: Flot af baneudvalget at de har brugt 60.000 kr mindre. Er der styr på betaling 
til container? 
Bjarne Andersen: Der er styr på betaling til container. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. – Skal indsendes senest 3 uger før generalforsamlingen.  
 Ingen indkommende forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontingent.  
 Kontingentet fortsætter som 2020. 
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6. Valg af formand. Følgende valgt:  
 Bjarne Andersen  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende valgt:  
 Trine Larsen  
 Hans Ole Nielsen 
 Per Leth  
 René Jensen  
 Jimmy Reimer 
 Peer Mortensen 
 
8. Valg af suppleanter. Følgende valgt: 
 Knud Erik Nygaard  
 Jesper Skjødt  
 
9. Valg af revisorer. Følgende valgt:  
 Dianna Bøgballe  
 Hans Jakobsen  
 
10. Eventuelt.  
Jens Munkholm: Hvor mange medlemmer er der nu i AAS? 
Bjarne Andersen: 356 medlemmer. 
 
Jens Munkholm: Hvorfor får vi ikke udleveret vores officialkort? 
Per Leth: Alle får udleveret deres kort inden de skal bruge det til første løb. 
 
Bjarne Andersen: Ikke et AAS arrangement, men Jan Præstekjær er løbsleder for Extrem-E 
rally på Grønland. 
Jan Præstekjær fortæller lidt om det spændende arrangement, hvor flere fra AAS rejser op til 
Grønland for at hjælpe til. Løbet køres i august. 
Per Leth: Da vi ikke har kunnet afholde præmiefest i januar 2021 vil mestrene fra 2020 få 
udleveret deres præmier til næste års fest i januar 2022.  
 
 
Referat godkendt den 21. juni 2021 
Bernd Thrysøe 

 


