
Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. 

                      Følgende er på valg:       Vinnie Skau Hansen, modtager genvalg 

                                                                 Ole Olesen, modtager genvalg 

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for en et 1-årig periode  

Følgende er på valg:        Sanne Skøttegaard, modtager genvalg 

                                                                     Jesper Carlsen, modtager ikke genvalg 

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode. 

8. Valg af 1 bilagskontrollant samt 1 bilagskontrollant suppleant. 

9. Eventuelt. 

10. Præmiering af klubmestrene. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pkt. 1 

Ken Nielsen blev valg 

Pkt. 2 

Så lykkes det endeligt at vende den nedadgående kurve i medlemstallet, i denne sæson kom vi op på 103 
medlemmer, i sæson 2018 var der i alt 61 medlemmer i Klubben, i sæson 2017 var der i alt 81 medlemmer i Klubben, 
op i mod 109 i sæson 2016. Dette giver dog ingen grund til at hvile på laurbærren. Vi i denne komne sæson holde 
næsen i sporet og fortsætte med at gøre klubben mere attraktiv for gamle og særdeleshed også for nye medlemmer.  

Til at hjælpe bestyrelsen med denne målsætning, har vi i samarbejde med DASU sendt et spørgeskema ud til alle 
medlemmer, hvor de helt anonymt kunne give deres mening til kende. En del medlemmer, kom med deres mening 
om hvad der kunne være bedre i klubben, især på et område skal vi blive bedre og det er på det sociale.  

Bestyrelsen arbejder allerede på flere sociale arrangementer, som at besøge Strøjer samlingen på Fyn kombineret 
med lidt tips og tricks til opsætning af gokarten. Et besøg på flyvestation Skrydstrup. Et foredrag med en af klubbens 
medlemmer i bilsporten, eventuelt med en dyst i simulatorerne.  

I sæson 2019 blev der kørt 4 åbne løb, om selv om der var lidt panik med forskellige ting, var vi gode til at holde dem 
internt, så alle ”kunder” i butikken fik det indtryk at i Vojens er der bare styr på det hele. Man kan klare rigtigt mange 
problemer med en ordentlig omgangstone og et smil. 

Der har været mange gode resultater i karting, både national og International er der medlemmer som har været på 
sejres skamlen. Så for ikke at glemme nogle, vil vi ikke nævne nogle navne, men takker jer alle for jeres gode 
resultater og gode opførsel, husk på I er alle ambassadører for Vojens Karting Klub. 

Det er ikke kun i karting at VKK har gjort sig bemærket, vi har også gjort det rigtigt fint i Bil sporten, hvor Fredrik Vesti 
vandt Formula Regional European Championship, og derefter slutter sæsonen af med et super resultat i sin Formel 3 
derby i Macau, hvor han på trods af et uheld i starten hvor han blev holdt tilbage af en konkurrent, så han ikke kunne 
komme afsted inden hele feltet var forbi, havde overskud til at give et fantastisk interview, hvor han med et smil i 
hele hoved sagde at ”sådan er race også engang imellem”. Den indstilling kan vi alle lære noget af. 

Vi er blevet bedre til kommunikerer internt i bestyrelsen og til at kommunikerer med vores medlemmer. Men vi kan 
blive endnu bedre til det. Resultatet af dette fremgår af regnskabet, som er lidt bedre en sidste år. 

Nye tiltag i 2019, ´gå til gokart´ blev startet langsomt op, der var ikke så mange som vi regne med, vi håber på at det 
bliver bedre til næste sæson, hvor DASU har lovet at hjælpe os med noget reklame materiale mm. 

Miniput gokart, er også sat i søen, og Kart Racing Vojens har indkøbt 4 nye miniput karter som har været ude at køre 
rigtigt mange gange om onsdagen og om søndagen. 

E-sport er også kommet i gang men har mangler der lidt interesse, men vi vil foresætte med dette da vi mener at vi 
nok skal få det til at virke, med noget mere reklame, og måske lidt samlinger om vinteren.  

Udover ovenstående har vi har haft over 400 elever fra skoler i Haderslev kommunen ude at snuse til vores dejlige 
sport.  

Vi har søgt følgende løb til sæson: DSK, GP Vojens/Jydecup, DRMC og et Klassik GP hvis det bliver muligt 

Næste år skal vi til have digitale licenser, og hvis man skal have en international licens skal man huske at der skal et 
billede på. 

Pkt. 3 

På nuværende tidspunkt giver regnskabet et lidt underskud, grundet manglende udligning af DSK-serien 

Vi er blevet en del bedre til at finde de folk der skal bruges til afvikling af løb, så det er minimale udgifter vi har haft 
til officials fra andre klubber, Ikke dermed sagt at vi er officials nok, vi kan godt blive flere. 

Der forventes små justeringer på medlemsgebyret for sæson 2019. 



Pkt. 4 

Ingen indkomne forslag. 

 
Pkt. 5 

Følgende blev valgt for en 2-årig periode til bestyrelsen: 

Vinnie Skau Hansen 

Ole Olesen 

 
PKT. 6 

Følgende blev valgt for en 1-årig periode til bestyrelsen: 

Sanne Skøttegaard 

Grundet manglende tid ønskede Jesper Carlsen ikke at foresætte i bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil gerne takke Jesper Carlsen, for hans gode arbejde i bestyrelse og for VKK i de forgangne sæsoner.  

 
PKT. 7 

Som suppleant til bestyrelsen blev Steen Christensen valgt. 

 
PKT. 8 

Som bilagskontrollant blev Kim Gottschalk valgt, som bilagskontrollant suppleant blev Peer Strausholm                            
valgt. 

 
PKT. 9 

Gitte fra Kart Racing Vojens, kom med en kort update på byggeriet, som det ser ud nu er alt næste på plads, og hvis 
alt går efter planen, vil der blive startet op først i de nye år, så vi komme nok til at leve med lidt byggerod først på 
den nye sæson. 

 
PKT. 10 

Følgende medlemmer havde deltaget i Jydecuppen, og optjent point til klubmesterskabet. 

Rotax Mikro 

1. Finn Jørgensen 

2. Joachim Ottosen 

Rotax Mini 

1. Jens Christensen 

Rotax Junior 

1. Lucas Eder 

2. Jacob Christensen 

Rotax Senior 

1. Mads Jørgensen 

Rotax DD2 

1. Kim Gottschalk 

DASU senior 

1. Charlie Emil Stausholm 

DASU KZ XL 

1. Nicolai Mørk Bjernbjerg 


