
Årsmøde Dansk Tractor Pulling – 19. november 2022 hos ThyMoTech. 

 

Side 1 
 

 

1. Valg af dirigent…. Kenneth Dahl (KD) foreslået og valgt … Kenneth informerer om reglerne og at 

generalforsamling er lovlig indvarslet hhv. på hjemmesiden og på mail til medlemmer/teams 

2. Valg af Protokolfører …. Lars Skou foreslået og valgt og Stemmetællere Jens Strandberg, Michael 

Pagaard, Rasmus Højen og Michael Galsgaard, Stemmeseddel nr. 1 afleveres for at tælle antal 

stemmeberettigede - der er 72 stemmeberettigede. 

3. Bestyrelsens beretning (Vedhæftet som selvstændigt dokument) – Beretningen tages til 

efterretning 

a. KD – Kommer der mere om Superstandard, OB – Ja der kommer noget under eventuelt. 

Puller of the year ….. Nominering stemmeseddel nr. 2  

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og godkendelse heraf …. Lars Olesen fremlagde hovedtal i 

regnskabet ud fra PowerPoint præsentation  

a. KD: Regnskabsåret er 2022 …. Dette bør fremgå for at undgå misforståelser 

b. KD: Foreningen har i år tjent penge, det er godt  

c. KD: Entre til Eurocup samt salg i boderne er steget meget - OB: Det er på grund af setup 

med fredag/lørdag …. Man har tid til at ”feste” og der er tid til alt 

d. Claus Fey: Hvad var besøgstallet - OB: 5217 ….. Og vi kan godt se det er lavt, men vi kan ikke 

forstå hvad der skulle være galt 

e. Karin Haahr: Hvordan kan det passe – OB: Det kan vi ikke forklare - LRO: Der har været 

regnet frem og tilbage men kan ikke finde det 

f. Dennis Immersen: Tyndt program ved Eurocup – Michael Pagaard: Ja, men der var ikke 

nogen kommentarer på div. Medier og det plejer der nu nok at komme hvis publikum er 

utilfredse - KD: To festaftner kræver ikke det samme program - OB: Vi havde selvfølgelig 

gjort hvad der var muligt for at få flere tractorer 

g. Anna Jensen: Meldingen fra Karsten omkring ”udlæg i kørepenge” hvad gik det ud på - LRO: 

Det var noget forvirring omkring Faktura-Kreditnota så vi kontaktede ETPC og fik besked 

retur at alt var OK…. Men da afregningen kom, var der modregnet nogle fakturaer fra 

tidligere på året… Vi havde valgt at udbetale på en gang så derfor lod DM-præmiepengene 

vente på sig til vi havde styr på mellemværende med ETPC 

h. KD: Får man som team en opgørelse efter stævnerne …. Claus Fey & Michael Pagaard: Ja 

det får man! 

i. Regnskabet godkendt! 

5. Fremlæggelse af budget for 2023 og godkendelse heraf …. Lars Skou fremlagde hovedtallene, der 

er sat 120000 af til forbedringer i Brande op imod EM, Bedre lys, mere fast vand/strøm, bedre 

netværk, flytning af køkken og materiale containere 

a. Budgettet godkendt 

Puller of the year afstemning– De nominerede er: Krone Hulk, John Deere, Green Magic, Special Deere 

stemmeseddel nr. 3 

6. Fastsættelse og godkendelse af kontingent for 2024 …. Bestyrelsens forslag ”Kontingent uændret” 

– Vedtaget 

7. Indkommende forslag: Ingen forslag 

8. Åben talerstol: 
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a. Anna Jensen: Hjemmesiden kører ikke godt……. Der er indhentet pris på opsætning og 

drift……. Den er meget lidt brugervenlig (tilbud afleveret til bestyrelsen) 

b. KD: Hvis ikke der er nogen der leverer materiale til siden, sker der ikke noget uanset hvem 

man har til at opdatere. 

c. Bjarne Mortensen: Det er uheldigt at der køres DM samme weekend som Eurocup – Hvis 

man kører i stykker er der ikke meget at gøre 

d. LRO: Kunne det være pokalløb 

e. Lillebror: Det var man blevet lovet – Men der var en der havde en kontrakt på fuld DM –  

f. KD: Når der er en kontrakt, så skal det være sådan, så dette skal der snakkes om i god tid…. 

g. Fey: Det ser ud til at der er ved at være penge i kassen…… Har man gjort nogle overvejelser 

om hvad man kan/vil gøre fra foreningen…. Vil man f.eks. lave et slædeudvalg og så se på 

evt. køb af slæde 

h. OB: Ja vi skal kigge på mulighederne, vi er meget låst omkring slæder da D og NL ikke kører 

ud af landet, det skal nok ikke være foreningen der står bag, men gerne nogle private 

investorer da vi mener en sådan slæde ikke kan/skal drives i foreningsregi 

i. Mike Jensen: Hvad koster en slæde 

j. OB: 325000 $ 

k. Mike Jensen: vil godt være med til at invertere hvis det kommer dertil 

l. KD: En brugt slæde skal evt. bygges om, det er vigtigt at der er private personer der har 

penge i dette 

m. Rasmus Højen: Som udgangspunkt skal det kun være DM stævnerne – Det gør det 

nemmere at finde folk –  

n. Dennis: Er der mere om Super Standard 

o. OB: Det er ret nyt, men det sidste år har være snakket en del om en løsning, Emil R. har 

spurgt om vi kunne gøre noget, OB og Stub har været til møde, her var det vigtigt at 

fortælle at hvis man vil dette så skal man møde op hver gang, og ikke holde hjemme hvis 

man f.eks. skal høste, tilmelding på samme vilkår som DTP, Regler som LU, 5 traktorer for 

at starte en klasse. 

p. Rasmus Højen: Man skal have en deadline for ccm grænse så alle kører efter samme regler 

q. OB: Det er vigtigt at komme i gang og så få lavet nogle ens regler 

r. Rasmus Skou: Hvilke konkurrenceregler 

s. OB: 2 forsøg til PO, er det et krav, ikke umiddelbart 

t. Michael Pagaard: Det der er vigtigt for dem, er at de kan kører både DTP og LU, dette giver 

også muligt at invitere andre med på samme dag 

u. OB: LU er med på sidelinjen 

v. Dennis: Hvad med Super Standard CUP kører de fortsat og bliver de ved med det – Ja 

w. Emil: Det skal holdes på det plan det er nu så man ikke skal bygge det hele om, hvis man 

skal det så kan man lige så godt bygge FS 

x. Claus Fey: Bliver det en klasse man kan vælge 

y. OB: Ja samme vilkår som alle andre 

z. Jens Strandberg: Det ser ikke godt ud for mini modified, er det noget man vil tage fat på og 

”tvinge” arrangørerne til at tage klasserne 

æ. OB: Vi er obs på at dette er et problem, og vi prøver at sælge når vi kan, Vi skal se om vi kan 

gøre så det ikke koster ekstra.  

ø. Henrik Kjær: Hvad er grunden til at man skal 
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å. Rasmus: Man må lave en kopi af et koblingshus, der må ikke være støbejern i bagtøjet 

(bærende dele) 

aa. Anja Hansen: Polletsalg, det er svært at finde folk, og det er et problem der tales engelsk, 

det er et problem når der laves om i programmet 

bb. OB: Der kan findes spejder til dette? 

cc. Solvej Brinck: Ja, det kan der godt 

dd. Stub: Ønsket har været at de folk der skal have med ”pengene” at gøre er egne folk, men 

det kan godt være vi skal kigge efter andre løsninger 

ee.  Rasmus: I Holland har man en automat der kan veksles/hæves i - dette undersøges 

ff. OB: Stævner/ETPC – Vi overvejer stævne i MCH evt. marts/November – evt. udbygges med 

flere arrangører ev. Fra flere lande…. 2024/2025 

gg. Pagaard: Det er måske nu vi skal slå os sammen og komme til at stå stærkere som en 

samlet forening 

hh. Claus Fey: Hvad kan man få af salg i MCH 

ii. Rasmus Skou: Hvis det ikke er i boksen, kan vi selv have salg af alt 

jj. Michael Galsgaard: Vi skal sikre os at vi har noget materiale vi kan lægge derind 

kk. Kim H: Det er jo kun en gang der skal findes materiale 

9. Valg af formand ….. På valg er Ole Bredahl (OB) – 100% opbakning 

10. Valg til bestyrelsen …. Forslag Lars Skou og Solvej Brinck – Begge valgt ved håndsoprækning 

a. Suppleanter …. Bo Svendsen og Jacob Stephansen – Begge valgt ved håndsoprækning 

11. Valg af intern revisor …. På valg er Jan Mikkelsen, Jan modtager genvalg – Valgt 

a. Da Jesper Madsen ikke har tid, skal der findes en ny intern revisor for den resterende til af 

Jespers periode – Claus Fey er valgt 

12. Eventuelt 

a. Kjeld S: Hvad sker der med diesel? 

b. OB: Vi ved at der ikke er noget nyt mod 2023 

c. Fey: Stævnekalender 2023 

d. OB fremlagde en meget foreløbig kalender, der er fortsat nogle ting i forhold til ETPC og 

Eurocup der skal falde på plads, men vi er blevet lovet en afklaring på dette inden 1. 

december 

 

Således opfattet og nedskrevet   Dirigent 

Lars Skou     Kenneth Dahl 


