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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Drag- og Road Racing 2020: 

Mødedato: 7. marts 2020 

Mødested: Hotel Scandic Bygholm Park 

Til Stede: John Klint(ASF), Jens-Olaf Hersom(DCD), Arne Christiansen(FMS), Lotte 

Tirsgaard, Simon Tirsgaard, Anders Tirsgaard(RRH), Erik Bergenhagen(VBMK), Poul 

Nyrup-Drejer, Claus Andersen, Jan Eriksen og Erik Bo Nielsen(AMK), Rolf Skovlykke, 

Niels Hansen(DMC), Egil Solkær, Jesper Holm og Søren Andersen. 

Referent: Søren Andersen 

Dato: 10. marts 2020 

 

1) Velkomst 

SK formand, Jesper Holm, bød alle velkommen og deltagerne præsenterede sig 

bordet rundt. 

 

2) Konstatering af møderet og stemmetal 

Følgende klubber var fremmødt med stemmeret: ASF, FMS, RRH, AMK, DCD. 

RRH medbragte en fuldmagt fra RRKV. Stemmeantallet var således 6 stemmer. 

 

3) Valg af dirigent og stemmetællere 

Jens-Olaf Hersom og Søren Andersen blev foreslået som henholdsvis dirigent og 

stemmetæller. Begge blev valgt. 

 

4) Sportskommissionens beretning 

Jesper Holm gav på kommissionens vegne en status over året 2019, som desværre 

blev et år med store udfordringer: 

a. RR med ringe kalender, hvor Rookie blev ladt tilbage (lige som i 2017 og 

2018). 

b. RR A med SBK/DTC med beskeden succes – for få deltagere (lige som i 

2018). Samarbejde med SVEMO om to afdelinger trak for få deltagere. 
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c. CV fik endnu et godt år med fremgang og det bliver spændende at se den 

kommende EM afdeling på Djursland. 

d. Mini RR fortsat et stort problem, og nu med et alvorligt økonomisk resultat. 

Samarbejdet mellem klubberne fungerede ikke tilfredsstillende. 

e. DR har haft en god sæson. 

f. Den nye bane på Fyn, Motorsports Center Fyn, i Kærby Mose, holder 

indvielse den 21. marts 2020.  

ASF har overtaget Supermotoklubbens medlemmer og generelt ser det 

positivt ud, rent medlemsmæssigt 

g. Licensantal: 

 

 

Blandt andet qua ovennævnte faktorer er licensantallet gået tilbage i 2019. 

Licensindtægterne ligger dog stabilt på omkring kr. 400.000. For 2020 bliver 

indslusningslicenset ændret, så man også kan deltage i løb på det. Prisen bliver så kr. 

300,- kroner. 

Kommentarer til beretningen: 

John Klint, ASF orienterede om at klubben er gået fra 8 til 41 medlemmer i løbet af de 

seneste måneder. Der er indvielse på Motorsportsanlægget i Kærby Mose den 21. marts. 

Rent banemæssigt er der nogle udfordringer, rent afskærmningsmæssigt mellem 

banesporene, som skal løses snarest muligt. 
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Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 

5) Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til 

efterretning 

Jesper Holm gennemgik regnskabet for 2019, der totalt set udviser et underskud på 

cirka kroner 35.000,-, som primært skyldes Mini-DM. Et stort underskud blev dog 

afværget ved besparelser på andre konti. 
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Der var ingen kommentarer til regnskabet, som herefter blev taget til efterretning. 

6) Fremlæggelse af budget for det indeværende år 

Jesper Holm gennemgik budgettet for 2020, som er det økonomiske fundament for det 

nye SK. 

 

7) Valg til Sportskommissionen samt suppleant 

a) Formand for sportskommissionen for 3 år 

To kandidater var opstillet. Erik Bergenhagen, VBMK og Jan Eriksen, AMK. Begge 

kandidater argumenterede for sig selv som formand. 

Valg blev foretaget og resultatet blev: 

Erik Bergenhagen – 2 stemmer 

Jan Eriksen, 4 stemmer 
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Jan Eriksen blev således valgt som formand for en treårig periode. 

2) Medlem for 1 år 

Der var ingen kandidat opstillet. 

 

b) Valg af suppleant for kommissionsmedlem 1 år 

Erik Bergenhagen meddelte, at han ikke ønskede at opstille som suppleant. Dermed 

var der ingen kandidat som suppleant og ingen kunne vælges. 

 

John Klint, som ikke var var på valg, ønskede tilsagn fra klubberne om at engagere i 

miniarbejdet, for at fortsætte i SK. John Klint fik opbakning fra alle klubber. 

SK består herefter af Jan Eriksen som formand og John Klint som menigt medlem.  

 

8) Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de 

kommende 3 år til godkendelse  

a. Sammen med klubberne at få skabt en attraktiv RR A serie 

b. Sikre RR Rookie en fornuftig kalender 

c. Det nye initiativ med rent MC stævne på Jyllands Ringen SKAL blive en 

succes. 

d. Genoptage forårstræningslejr og stævne i samarbejde med promotor. 

e. Fastholde fremgangen i CV 

- AMK gør en stor indsats 

f. 

g 

Ny vej for Mini RR i samarbejde med promotor. 

Støtte den nye ledelse i DCD ved afviklingen af DM 

Der var ingen kommentarer til SKs strategier. 
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Kalendre 2020: 

 

 
Jens-Olaf Hersom, DCD: 
Der har været en del udskiftning i DCDs ledelse og der arbejdes med at sammensætte en 
kalender for 2020. Der vil ikke blive kørt noget DM i Dragracing i år. 
Der vil være aktiviteter på Mosten, Rømø og et mere permanent samarbejde undersøges 
med Skive Lufthavn. 
 
Claus Andersen, AMK: 
I forbindelse med DM på Jyllandsringen den 28. juni er alle DMUs klubber invitereret til at 
komme og få en stand til en MC udstilling. 
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9) Eventuelt 

Poul Nyrup-Drejer, AMK 

Er blevet kontaktet af DMUs formand Jørgen Bitsch, der orienterede om interne 

udfordringer i AMK. Poul Nyrup-Drejer har haft klubbens ledelse indkaldt til møde, for at få 

dette afklaret. Intet kom op til overfladen og Poul Nyrup-Drejer kan ikke genkende disse 

informationer. 

Poul Nyrup-Drejer opfordrede derfor alle til at kontakt til klubben for dialog, fremfor at 

starte diverse rygter. Svaret fra forsamlingen var at rygterne måtte stå for Jørgens egen 

regning. 

 

Palle Lind, Sportskommission RR 

Spurgte til muligheden for endagslicenser til løbet på Rømø. SA svarede at der arbejdes 

på sagen. 

 

Herefter takkede de afgående SK medlemmer hinanden for et god samarbejde i SK, 

ligesom Palle Lind fulgte op med et tak til Jens-Olaf Hersom for samarbejdet i SU. 

 

Klubberne blev opfordret til at bruge Jesper Søe Bergmann så meget som muligt. Jesper 

er en kapacitet. 

 

Jens-Olaf Hersom takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og overlod ordet til  

Jesper Holm, der takkede Jens-Olaf Hersom for indsatsen som dirigent. 

 

Jesper Holm afsluttede mødet med at takke alle for deltage og ønskede deltagerne en god 

hjemtur. 

 

 

 

 


