2016.11.12 – Årsmøde – Søgården Sunds

1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Eskild Jonsen. Ingen indvendinger fra forsamlingen

2. Valg af protokolfører og stemmetællere.
Protokolfører:
Martin Rahbek
Stemmetællere:
Helle Korsager
Lars Olesen
Niels Peter Landmark
Karin Haahr Jensen
3. Bestyrelsens beretning (v/ Lars Skou)
Så er vi igen samlet til Årsmøde i Dansk Tractor Pulling. Mødet i dag er ifølge foreningens vedtægter
øverste myndighed og dermed dagen hvor vi i fællesskab kan skabe rammerne for den kommende
sæson i Dansk Tractor Pulling. Vi skal også i dag kigge på året der gik og evt. drage nogle
konklusioner, der kan hjælpe den nye bestyrelse med arbejdet hen imod den kommende sæson.
- Umiddelbart efter sidste årsmøde konstituerede bestyrelsen sig og fordelte opgaver og udvalg
mellem de nuværende medlemmer i bestyrelsen. Opgaverne er af forskellig karakter og mere eller
mindre krævende, men de skal alle løses. Efterfølgende samlede de respektive repræsentanter de
enkelte udvalg for at få planlagt sæson 2016. Sidst på året valgte Per Grøn desværre at stoppe i
bestyrelsen, hvilket betød at Margrethe Sandberg rykkede fra en plads som suppleant og til en
plads i bestyrelsen i resten af Pers periode (2017).
- Økonomien – Det er på høje tid at få kigget på mulighederne for øget indtjening, da de seneste år
har tæret godt på beholdningen – dels på grund af opbygningen af pulling arenaen i Brande, men
også på grund af det faldende tilskuerantal.
- MobilePay – siden sidst er det lykkedes at få oprettet SWIPP og MobilePay til foreningen, som så
ville kunne benyttes som alternativ til Dankort og kontanter ved div. arrangementer i den
kommende sæson.
- LAG pengene – I forbindelse med Brande projektet fik vi udbetalt hhv.- 8/12 2015 og 23/12 2015,
så det var nok en af de bedste julegaver i DTP’s historie (280.000).
- Trailer – Vi har været så heldige at Hans Ole Nexø, Rækker Mølle har sponsoreret en ny trailer til
DTP. Den skal så hen over vinteren indrettes og opbygges så der er plads til materiel i den ene og
kontor/laser i den anden ende.

- Hjemmesiden – Ja, det er jo vort smertens barn, og efter sidste møde var der så nogle personer,
der tilbød deres hjælp til at få bl.a. team siderne up to date. Der var forslag fremme om at lave en
liste med alle aktive teams, med link til deres hjemmeside/Facebook, så der ikke var så meget at
vedligeholde, derfor blev der lukket for tilgangen til de tidligere sider med info om teams da disse
ikke var korrekte.
Ligeledes har vi forhørt os ved en anden udbyder, om prisen på omlægning af siden til et andet og
nyere system, og de kom ud med en pris på ca. 100.000,- hvilket vi straks takkede nej til. Den årlige
afgift var ikke væsentligt lavere end det nuværende.
- EuroCup, som jo er årets højdepunkt, blev afviklet men med færre tilskuere end tidligere. Der skal
gøres en indsats for at få disse tilbage. Der er taget kontakt til en ”marketings mand” som tidligere
har været ved FCM.
Der blev i år indført et poletsystem for at undgå kontanter i boderne. Der er selvfølgelig altid nogle
ting der kan gøres bedre når man indfører noget nyt, men overordnet set var det en succes, og man
vil fortsætte med systemet. Der har efterfølgende været en henvendelse fra DTP-Vendsyssel om lån
af de indkøbte poletter til brug ved DM i 2017 hvilket selvfølgelig sagtens kan lade sig gøre.
- Pulling i TV – I går blev der vist tractor pulling fra Brande på TV3 SPORT1, og det vil også blive vist
på TV2-Nord, TV2-SYD og TV2-LORRY – i den forbindelse har vi været i dialog med TV2-MIDTVEST
som de seneste år ikke har vist tractor pulling, og det ser ud til at der er ved at vise sig en mulighed
for at dette kan lade sig gøre igen.
- Forsikring – Vi har været i dialog med et alternativt forsikringsselskab, men efter at de havde hørt
hvad vi var for en organisation og hvad vi ønskede af forsikring meldte de tilbage, at de ikke kunne
tegne en tilsvarende forsikring på lignende vilkår. Vi har så efterfølgende haft en henvendelse fra
vort nuværende forsikringsselskab angående en gennemgang af forsikring og vilkår. I denne
forbindelse bliver der snakket om en præcisering af vilkårene for ”motorkøretøjsforsikringen” som
er noget af det, der er unik ved vort engagement med Top Danmark.
- ETPC Repræsentant – Da Søren Smedegaard har meddelt at han holder som DTP’s repræsentant i
ETPC – dels på grund af mangel på tid, men også fordi han ikke føler at han har den fornødne
kontakt til foreningen længere – skal vi have fundet en ny til at varetage denne opgave i fremtiden.
Det er af denne vej vi kan få en smule indflydelse og give vores mening til kende. Senest har vi
deltaget i debatten omkring nye limits for 2018 og frem.
- Europamesterskab – Der er fra ETPCs side blevet spurgt om der er et land, der vil afvikle EM i
2019, da der på nuværende tidspunkt ikke er nogen der har budt ind på dette. Vi kunne jo i dag
tage en snak om det var en ide at DTP tog EM ’19 da det jo er denne type arrangement der tidligere
har kunnet give nogle gode penge til foreningen. Vi skal dog huske IKKE at afvikle EuroCup samme
år, og hvis man så leger med tanken om EM hvert 4. år så vil næste gang blive i 2023 – Så er det lige
30 år siden vi afviklede EM første gang på Herning Pulling Arena.

- Stævnekalenderen for 2017 er der også arbejdet med, men vi vil ikke komme yderligere ind på
denne før senere på dagen.
Ingen kommentarer fra forsamlingen.
Stemmeseddel 1: Forslag til Puller Of The Year modtages.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf (Ved Lars Skou / Margrethe Sandberg)
Uddelt regnskab har ikke lighed mellem aktiver og passiver – Årsag: Summeringsfejl da man har
rettet efter revisorens kommentarer (afskrivninger er ikke trukket ud af egenkapital).
Torben Madsen: Underskud på DM serien – Hvorfor?
Lars Skou: Hovedforeningen afholder udgifter, som man ikke belaster arrangørerne med.
Ulrik Pilgaard: EuroCup: Gamst stævnet har forslag til besparelser på poster – vagter og toiletter
Rasmus Højen: Poletsystem: Farver bør ændres hvert år, så man undgår kopiering.
Sylvia: Man kunne få lov til at bytte sidste års poletter til en ny farve – Måske for et begrænset
beløb.
Karsten Christensen: Forslag til redesign af hjemmesiden – Til ren info side uden webshop.
Per Grøn: Det er helt sikkert shoppen, der koster pengene – Når vi har fri trafik i shoppen (er ikke
en selvfølge ved udbyderne)
Søren Dahl: Traktorkassen, er det de sidste kørepenge?
Lars Skou: Ja.
Ulrik Pilgaard: Trailer står som udgift?
Lars Skou: Man har en indtægt fra sponsorat, der dækker flytning af trailer.
Kristian Ager: Er storskærmen 120.000 kr. værd?
Lars Skou: Forsamlingen vedtog sidste år at den skulle beholdes.
Stemmeseddel 2: Godkendelse af regnskab: 110 ja – 6 nej – 2 blanke – Regnskabet er godkendt
5. Fastsættelse og godkendelse af budget for 2016/2017 og godkendelse heraf (fremlægges af Lars
Skou)
Michael Pagaard: Sponsorudvalg bør nedsættes for at finde flere sponsorer.
Ulrik Pilgaard: DM tilmeldinger flytter sig voldsomt?
Lars Skou: Beregnet ud fra 50 traktorer
Ulrik Pilgaard: Promotion er sat op?
Rasmus Skou: Man opgraderer på produktudvalget.
Karsten Christensen: Kan programmet til EuroCup blive et mersponsorat?
Lars Olesen: Kan man skrue prisen op på Valtras sponsorat?
Per Grøn: De har option på et år mere ud fra nuværende kontrakt. Valtra ligger mange penge ud
over det kontante beløb – VIP arrangement + hjælpetraktorer.
Per Johannsen: De fortsættende bestyrelsesmedlemmer har stort fokus på hvor man kan spare
fremadrettet.
Poul Ager: Hører TV og storskærm sammen?

Lars Skou: Man kan ikke have storskærm uden TV folk, men TV folk kan godt lave et program uden
at få det på storskærm.
Jan Rasmussen: Det er svært at ligge et budget, når man ikke ved hvem der kommer i bestyrelsen.
Rebecca Iversen: Skal bestyrelsen holde sig til budgettet?
Margrethe: Hvis man vedtager storskærm, så skal bestyrelsen holde sig til dette – Men man kan jo
altid lede efter billigere løsninger.
Ole Bredahl: Man kan måske kigge ud over landets grænser for at finde kamerafolk mv.
Eskild Jonsen: Budgettet er jo et arbejdsdokument til bestyrelsen det næste år – Rammerne skal
holdes, men man kan jo justere op og ned på de enkelte beløb.
Johan Jakobsen: EuroCup entre forventes at stige – Hvordan?
Lars Skou: Man har allieret sig med en marketingsmand, der tidligere har arbejdet i FCM, som vil
hjælpe foreningen på frivillig basis, så man kan få flere tilskuere.
Peter Jakobsen: Manglende TV reklame kunne også være en grund til faldende tilskuerantal.
Budgettet er godkendt ved tilkendegivelse – Ingen modsigelser
Puller of the year kandidater: The Red Lightning – John Deere 2 – Fenrir
6. Kontingent 2017/2018: Man foreslår at det er uændret, da man ikke har nogen ændringer i
“gevinsterne” ved at være medlem.
Lars Olesen: Det kunne være et forslag, at man skulle være medlem af en lokalforening.
Ole Bredahl: Det kunne være en idé, at man skulle melde sig ind ved en lokalforening, som så
betalte videre til hovedforeningen.
Henrik Iversen: Det er en vedtægtsændring, hvis man tvinges til at være med i en lokalforening.
Karina Hornsyld: Glimrende, hvis man tvinges til at støtte sine lokalforeninger – Enten ved valg eller
at man bliver fordelt efter bopæl.
Henrik Iversen: Hvad får man ved at være medlem af en lokalforening?
Lars Olesen: Rabatter på Ahoy turen – Med lidt mere råderum, kunne man arrangere nogle
værkstedsbesøg.
Margrethe Sandberg: Garden Pullerne skal være en valgmulighed som lokalforening.
Dennis Nielsen: Det skal bare være et valg når man køber medlemskab.
Henrik Iversen: Hvad får de private arrangører for at arrangere et stævne?
Poul Ager: De private arrangører giver ikke rabat ved entré til stævner.
Rebecca Iversen: Det skal vedtages ordentligt, for at kunne være gyldigt.
Stemmeseddel 4: Forslag til formandsposten
Forslag til 2017/2018 kontingent:

Enlige 450 kr.
Par 650 kr.
Junior: 150 kr.
Begrundelse: Man henstiller til den kommende bestyrelse, at man kanaliserer de ekstra 50 kr. per
person ud til lokalforeningerne. Enten som tilvalg ved indmelding eller ved fordeling af den ekstra
indtægt.

Garden Pullerne mener det giver en nedgang i indtægt for dem.
Sylvia Trost: Nogle vil måske også vælge at støtte GDTP i stedet for en anden lokalforening.
7. Indkomne forslag:
- Farm Stock forslag: (se mail)
Claus Fey: Man mener at nogle ting skal ændres, så Farm Stock får et passende antal traktorer.
Man vil have ens økonomiske vilkår. Man vil ikke spilde tid på konstant ringe DTP baner og
være prøveklud for de andre klasser på stævnedagen.
Jørgen Lauridsen: Hvis man skal holde sammen, så må folk holde op med at køre til alle mulige
andre stævner. Kører man DTP, så kører man DTP og ikke alt muligt andet.
Margrethe Sandberg: Fordelingsnøglen skal opdateres.
Sylvia Trost: Det skal være ens for alle, og hvis man vil have møderet for bestyrelsen, så kan
man jo bare melde sig til en af de åbne poster.
Eskild Jonsen: Da man ikke vil stå ved den oprindelige ordlyd, så frafalder forslaget – Desuden
er der punkter i forslaget, der er vedtægtsstridige.
Lars Skou: Man kan oprette et udvalg, som kan have møderet, men man kan ikke vedtage at
enkeltpersoner har møderet.
Lars Olesen: Man ved jo godt at ordlyden er forkert, og derfor skal det trækkes tilbage. Et
udvalg er et godt alternativ, for at komme videre.
Karina Hornsyld: Har man en mening til at der mangler nogle traktorer?
Per Johannsen: Det er da ærgerligt at man mangler traktorer. Og det er jo en udvikling man skal
have kigget på.
Sylvia Trost: Man skal jo have respekt begge veje – Det kan fungere i udlandet, så man kan jo
kigge på det samme i Danmark. Det skal være ligegyldigt hvilken klasse man deltager i.
Rasmus Højen: Man kunne måske gøre dem der indsender et forslag, opmærksomme på hvis
det i sin ordlyd ikke kan stilles til afstemning. Så undgår man dette en anden gang.
Henrik Iversen: De manglende farm stock har været savnet, men de har jo heller ikke selv været
ude med løsningsforslag.
Karsten Christensen: Det nye forslag til et udvalg, er en håndsrækning, så der netop kan komme
nogle traktorer tilbage.
Claus Fey: Det fremsendte forslag trækkes tilbage.
Stemmeseddel 6: Henstilling til bestyrelsen om der skal nedsættes et Farm Stock udvalg
– 96 Ja – 17 Nej – 2 blanke
8. Åben talerstol:
Har DTP interesse i Light Super Stock?
Per Johannsen: Ja, selvfølgelig. Hvis der er nogen, der vil køre i den, så skal den da oprettes.
Martin Rahbek: Så snart der er 3 traktorer, så skal klassen oprettes i DTP regi. ETPC er ved at
oversætte regelsættet fra hollandsk til engelsk – Den slags tager desværre ofte længere tid.
Lars Skou: Vil man tilbyde at afholde EM i 2019?
Lars Olesen: Har man råd til at afholde det?

Preben Juul: Der kan da ikke være tvivl om at man skal afholde EM i 2019.
Lars Skou: Man har tidligere fået lov til at stille en bankgaranti i stedet for at indbetale pengene på
forhold. Som tidligere nævnt skal man dog ikke afholde EuroCup samme år.
Karsten Christensen: Man har alletiders mulighed i Brande, da man kan samle det hele på en
matrikel – Det kunne også give et bedre sammenhold i sporten.
Puller of the Year: The Red Lightning
9. Valg af formand:

Sylvia Trost
Per Johannsen – Er valgt

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Hans Christian Landmark
Kim Bjerregaard
Brian Larsen
Bjarke Nielsen
Steffan “Stub” Jensen
Tanya Madsen
Kim Hornsyld
Årets stævnearrangør: Hjallerup
Valgt til bestyrelsen:
Hans Chr. Landmark
Steffan ”Stub” Jensen
Kim Hornsyld
1. Suppleant: Tanya Madsen
2. Suppleant: Kim Bjerregaard
11. Valg af revisor
Ulrik Pilgaard melder sig og vælges ved tilkendegivelse fra salen.
12. Eventuelt
Årets kammeratskabspokal går til: Michael Rabæk – Manden man altid kan ringe til for at få hjælp.
Anja Hansen:
Lars Olesen:

14. januar: Åbent hus - Team Hvilsom
28. januar – Tur til Zwolle
Testrup droppes i 2017 mens man giver fuld gas med 2 baner til første DM i
Brande.
DTP Midtjylland vil også arrangere tur til Ahoy i 2017

Åbent hus i Kibæk ved Olesen og Pagaard
Lars Skou:
Tur til Louisville er kommet på nettet.
Foreløbig 2017 kalender præsenteret.
Johan Jakobsen: Hvornår går den nye bestyrelse i gang?
Per Johannsen: Bestyrelsen mødes efter årsmødet og finder en dato for første bestyrelsesmøde
Jan Drøge: Hvem er ETPC repræsentant?
Per Johannsen: Karsten Christensen har tilbudt at tage posten.
Jan Drøge: Hvorfor er der så mange hollændere med til EM?
Lars Olesen: Man ”fylder op” med EuroCup traktorer, da man mangler nationale traktorer.
Lars Skou: Fordelingsnøglen som den er i dag kan jo måske ændres.
Ole Bredahl: Tag flere nationale traktorer med. Men der skal serveres noget konkret for ETPC for at
det ændres.
Rasmus Skou: Man kan bruge fordelingsnøglen fra Farm Stock EM, hvor alle lande måtte stille med
maksimalt 3 deltagere.
Der uddeles gaver til de afgående i bestyrelsen: Lars Skou og Martin Rahbek

Således opfattet/
Martin Rahbek
12.11.2016

