
Generalforsamling, 25. februar 2023 – Thy Motor Sport Karting 

   R E F E R A T 

 

Formanden (Sten Gravesen) bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at 

Steen Andreassen blev valgt til dirigent. 

Sten A. blev valgt, da der ikke var andre forslag fra de fremmødte. 

1. Valg af dirigent 

Steen Andreassen 

2. Formandens beretning 

Sten henviste til Ole Bach´s beretning, hvor de fleste aktiviteter i TMSK i 

2022 blev sagt. 

Dette blev suppleret med, hvor langt klubben er kommet med det nyopførte 

garageanlæg samt at klubben har investeret i nye el-lade standere, som 

bliver sat op her i foråret.  

Klubben skal afvikle 2 løb (Rotax Challenge den 20. – 21. maj samt Kart Cup 

Jylland den 29. juli) 

Udover disse løb er baneanlægget udlejet til Kart4Knejt 23. april – MC-

afdelingen´s løb 29. og 30. april – Zenergi den 2. – 4. juni – Racetour den 14 

– 16. juli). 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab for år 2022 (ved kassereren) 

Regnskabet er udsendt til samtlige medlemmer, så der har været mulighed 

for at gennemgå materialerne inden generalforsamlingen. 

Kirsten gennemgik de væsentligste poster i regnskabet – hvor årets 

overskud efter afskrivninger blev kr. 140.537,08. 

Det blev bemærket, at træningsgebyret var ca. 60.000 kr. mindre end årets 

før, hvilket den kommende bestyrelse bør analysere årsagen til så stort en 

nedgang. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 



4. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag.  

5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

Mads Fiskbæk (genvalgt) – på valg igen om 2 år 

Martin Knudsen (genvalgt) – på valg igen om 2 år 

 

Søren Pedersen ønskede at træde ud af bestyrelsen 1 år før han er på valg. 

Kirsten Jensen blev valg i stedet for Søren = på valg om 1 år 

 

Da der var flere, som gerne ville lade sig vælge til bestyrelsen, blev det 

besluttet, at bestyrelsen kunne udvide sig til 7 i stedet for 5 bestyrelses-

medlemmer – nyvalg til den udvidede bestyrelse blev: 

Henrik Jespersen – på valg igen om 2 år. 

Jesper Kamstrup – på valg igen om 2 år. 

 

På valg til suppleant: 

Martin Veje Hansen  

Jannich Amtoft Nielsen  

 

Begge blev genvalgt 

 

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

 

På valg er: 

   Poul Graugaard  

   Vagn Skaarup 

 

     Begge blev genvalgt 

     På valg som suppleant er: 

              Steen Andreassen  

  Genvalgt. 

 



7. Kontingentfastsættelse til TMSK 

Uændret 

 

8. Eventuelt 

Der var en drøftelse omkring ”mindre indtægt i år 2022 i træningsgebyr”, 

hvordan man sikrede, at alle som kommer og træner på banen også får 

betalt. – Bestyrelsen lovede at tage emnet op på førstkommende 

bestyrelsesmøde. 

Sten Gravesen læste klubmesterskaberne op for 2022 – og at klubben 

desværre ikke havde nået at få indkøbt pokalerne – hvilket vil ske indenfor 

meget kort tid, så de kan blive udleveret. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

Sten Gravesen takkede dirigenten samt de fremmødte til generalforsamlingen. 

 

Referent: Kirsten Jensen 

 

 

Referatet godkendt, den_________________________________________ 

 

Dirigent Steen Andreassen ____________________________________________ 

 

 

 

 

 


