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Referat ved Generalforsamling i SAK d. 20/11/2019 kl. 19.00                                                 

I Sydsjællands Automobilklub’s klubhus. 

Generalforsamlingens dagsorden 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

a. Stig Jørgensen er valgt – Generalforsamling lovligt indvarslet. 

b. Stemmetæller vælgers hvis der er behov. 

2. Formandens beretning om klubbens virke i årets løb. 

a. Vedlagt bilag – formandens beretning 2019 

i. Bemærkning om at overskriften  

ii. Banefonden menes nedlagt, men det er ikke tilfældet – Finn Højlund. 

1. Banefonden findes og det er op til fondens egen bestyrelse at finde 
ud af om denne skal forsætte. 

2. Hvem tilhøre de aktiver som førhen var i Banefondens regnskab. Det 
er nu overført til Sydsjællands Automobil Klub som beskrevet i 
Fondaset. 

3. Bestyrelsen laver en skriftlig redegørelse over forløbet. 

iii. Går det godt i SAK – Fin Højlund stiller spørgsmål ved om det går godt. 

1. Stort set på alle punkter, økonomi, medlemstal og karting licenser er 
alle sammen dalende. Finn Illustrere det med kurver på skærmen. 

2. DASU medlemsundersøgelse, Tiltag i vejsport, tiltag med 
skoleprojekter, ungdomsskoler. Tommy har smu-kigget i 
undersøelsen og der er lavet en aftale om et møde i januar. 

3. Det er positivt ment med dette indlæg som et kærligt spark om at 
tage denne udfordring alvorligt.  

3. Fremlæggelse af klubbens reviderede regnskab samt budget for det kommende år 

a. Se regnskab i bilag – Tormod Jørgensen fremlægger. 

b. Spørgsmål til BarmoseCup – Stor udgift i 2019. tilskrives at alle præmier fra årets 
løb er udgiftført til dette arrangement. 

c. El udgifter er steget voldsomt godt 15.000,- er der undersøgt ang LED? Spørgsmål 
fra Tommy Pedersen – undersøgt men kunne ikke svare sig i forhold til brændtid. 



 

 

20191120 Referat Generalforsamling SAK 2019  2 af 3 

i. Der er flere bud på en god forklaring men der findes ikke nogen rigtig. 

ii. Forslag om at hver boks kan koble fra. 

iii. Åbne sin måler via el selvskab og hold øje med forbruget. 

d. Finn Højlund – stiller spørgsmål til bistroens overskud. Hvilket han syntes er 
ærgerligt. 

i. Der er indkøbt dyrere til Bistroen. 

ii. Antal åbne timer er en del af årsagen dels gratis uddeling af mad og drikke 
til baneleder. 

iii. Hvad vil man gøre ved det? Et godt spørgsmål. 

iv. Forslag om at modtages gerne – Stig opfordre til at nogen til at gøre noget. 

v. Leif Nielsen – kan det forpagtes ud? Det er en svær løsning og kræver nogle 
tiltag som vil være rimelig omkostningstunge. 

vi. Kan vi få en klubånd op og stå i samme niveau som tidligere. Stig påpeger 
at der er et potentiale i de unge forældre, det prøver på at udnytte. 

e. Indkøb af pokaler med lavvande i kasse. 

i. Knud forklare at det er en nøgtern økonomisk beregning der ligger til grund 
for indkøbet. 

f. Regnskab godkendt uden anmærkninger. 

g. Budget gennemgås af Tormod Jørgensen. 

i. Finn Højlund - Bliver budgettet brugt i det daglige arbejde i bestyrelsen, 
delvist. 

ii. Det er en god ide at følge op på tallene men det betragtes som et simpelt 
styringsværktøj. Brug sund fornuft. 

h. Budget er godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

a. Kontingenter holdes i ro. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

a. Ingen forslag 

6. Behandling af indkomne forslag. 

a. Ingen forslag 

7. Valg: 
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ulige år 

a. Formand – Tommy Larsen er på valg og modtager genvalg  

b. 1 bestyrelsesmedlemmer 

i. Bestyrelses post – Hans Jensen modtager genvalg 

ii. udvalgsformand for SAK Vejsport – Arne Rasmussen modtager genvalg 

c. Kasser - Tormod Jørgensen ønsker at forlade posten i utide 

i. Valg af kasser for 1 år – Jeanette Larsen stiller op og er valgt. 

d. 1 suppleant til bestyrelsen – Ebbe Larsen er på valg. Modtager genvalg 

8. Valg af 2 revisorer 

a. Leif Nielsen og Svend Aage Nielsen på valg  

i. Leif Nielsen ønsker ikke genvalg  

ii. Forslag om Finn Højlund som modtager valg. 

iii. Svend Aage Nielsen  bliver genvalgt 

b. 1 suppleant, Finn Højlund er på valg.  

i. Stig Jørgensen – modtager valg  

9. Meddelelse om udvalgenes sammensætning og visioner for arbejdet. 

a. Vejsport 

i. Bilag fra Arne Rasmussen. 

b. Karting 

i. Bilag fra Kund G. Hansen 

ii. Spørgsmål til pointføring i BarmoseCup i  

10. Eventuelt 

a. Flere La Mens for hele klubben 

b. Evt træningsløb med andre klubber. 

c. Tak til Tormod som modtager en kurv. 


