
 

Referat af Årsmøde i Dansk Tractor Pulling 2021 
 
Dato: lørdag d. 13. november 2021 kl. 13.00,  
Sted: Bredahl Transport, Møltrupvej 1, Timring, 7480 Vildbjerg  
Tilstede: 90 stemmeberettigede  
 
Dagsorden (ifølge vedtægterne): 
  

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Kenneth Dahl, KD blev valgt af forsamlingen uden indvending. 
KD konstatere at den første dato 6/11 blev meldt ud rettidig, og at man så efterfølgende har flyttet 
arrangementet en uge da der var et andet pulling arrangement den oprindelige dato, da der ikke 
var indvendinger fra forsamlingen, erklæredes generalforsamlingen som lovlig og 
beslutningsdygtig. 

2. Valg af protokolfører og stemmetællere. Protokolfører: Lars Skou. Stemmetællere: Jens 
Strandberg, Jesper Madsen og Steen Sørensen. 

3. Bestyrelsens beretning. (Vedhæftet) 
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og godkendelse heraf. Regnskab for både 2020 0g 2021 

blev gennemgået i hovedtal/nøgletal da der ikke havde været afholdt årsmøde i 2020, der var en 
mindre uoverensstemmelse når man trak alle udgifter fra indtægterne svarede dette beløb ikke til 
årets resultat, dette skyldtes at afskrivning og udgifter tidligere år ikke var med i nøgletal, fejlen 
blev rettet med tilbagevirkende kraft. Vores nye ”bogholder” Solvej har stor erfaring med 
foreningsregnskaber, og er en kapacitet for bestyrelsen, hun ønsker ikke nogen form for ”løn” det 
er KUN på frivillig basis. Regnskaberne blev godkendt ved håndsoprækning. 

5. Fremlæggelse af budget for 2022 og godkendelse heraf.  
Bestyrelsens forslag til budget for 2022 blev fremlagt og godkendt, største ændring er fjernelse af 
storskærm/tv optagelse ved Eurocup, men det er ikke nemt at finde 200000,- til dette og dem der 
arbejder med det og bruger meget tid mener at der skal være et vist udbytte for at man har lyst til 
at bruge så meget tid på dette, det blev foreslået at storskærmen kan tages op igen til EM 2023. 
Der blev spurgt ind til om man tror på 1 million i entre hvis der afholdes 9 dm afdelinger i 2022, og 
det mener man stadig er realistisk. 

6. Fastsættelse og godkendelse af kontingent for 2023.  
Bestyrelsen havde et forslag om at ændre lidt på kontingentsatserne så man også kan være 
”Passiv” medlem eller VIP-medlem, ud over de medlemstyper vi allerede kender, dette forslag blev 
godkendt og vil være gældende fra 1/10-2022, samtidig vil man arbejde med at få systemet sat op 
så medlemskab ”automatisk” fornyes medmindre man aktivt melder det fra. 

7. Indkomne forslag.  
Jesper Madsen havde til 2020 indsendt et forslag om at man skulle kunne stemme ved årsmødet 
ved hjælp af fuldmagt fra medlemmer der ikke er til stede. 
Ole B: Hvis man ikke er til stede hører man ikke debatten og kan derved ikke træffe beslutning på 
korrekt grundlag. 
forslaget blev IKKE vedtaget. 

8. Åben talerstol. (Debat uden afstemning.)  
Michael Pagaard: DTP Midtjylland har hævet entreprisen så den fremover er 150,- kr. for en hel 
dags underholdning, der kan evt. gives rabat hvis billetter købes i forsalg i god tid inden 
arrangementerne. 
Rasmus Højen: Var det en ide at bibeholde opdelingen og så have forskellige priser i områderne 



Sylvia Trost: Er der mulighed for at benytte udenlandske kort ved køb af billetter 
Lars Skou: Der arbejdes på en løsning 
Lillebror: Bliver der mulighed for at købe team-billetter 
Lars Skou: Ja det har våret anderledes i 2021 på grund af Corona 
Kenneth Dahl: Det ville være godt hvis man på hjemmesiden kunne informere om hvilke 
betalingsmidler der kan benyttes 
Ulrik Pilgaard: Hvordan får vi flere menige medlemmer – ville det være en ide med ”nyhedsbreve”, 
eller er der andre ideer 
Ole Bredahl: Tidligere havde an jo Turbo´n til medlemmerne, men denne er jo afløst af online 
medier 
Lars Skou : Der er vel egentlig ikke noget information der KUN er for medlemmer 
Rasmus Skou: Var det en ide at bruge nogle penge på marketing så vi fik noget mere omtale og evt. 
noget materiale man kunne bruge når man skulle søge sponsorer. 
Sonja : Det ville være dejligt hvis man som medlem ”fik besked” når planer blev ændret 
Stævnekalender 2022 blev præsenteret i sin foreløbige version, og det blev pointeret at der ikke var 
noget der var endeligt før vi havde noget konkret fra ETPC. 
Michael Pagaard : I Tyskland skal der køres på HVO diesel i 2022 
Ole Bredahl: Vi har været i gang med at undersøge muligheden for at blive CO2 kompenseret, det 
er beregnet at de danske tractorer på en sæson udleder 13 tin CO2, dette kan der kompenseres for 
ved at plante 520 træer, træerne plantes på dansk grund og det vil koste 60000,- og man vil derved 
være kompenseret i mindst 30 år, når træerne fældes vil man modtage overskuddet efter salg af 
træ. 
Michael Pagaard: Rigtig god ide at gøre noget for miljø 
Karsten Christensen: God ide, men hvad med brændstof HVO/GTL 
Ole Bredahl: Vi vil opfordre de danske teams til at vælge en brændstof med mindre CO2 udledning, 
men vi vil ikke stille krav endnu, der sker noget hele tiden og vi er nød til at lytte til dette inden vi 
lægger os fast på noget. 
Kenneth Dahl: det er vigtigt at man fortæller ”Den gode historie” alle steder hvor det er muligt. 
Ole Bredahl: Information om at vi har været på besøg hos Black Devil efter henvendelse fra nogle 
medlemmer, vi hørte Niels til hvad det var han lavede med hydraulikhåndtag under trækket, og det 
han gør at han bygger tryk op i systemet så der altid er tryk til bremse, der er en utæthed som vil 
blive udbedret i vinter. 
Johan Jacobsen: Hvad sker der når han kører med hjulene nede 
Ole Bredahl: Det gør han ikke ved DTP, når han gør det er det for at hjælpe i gang hvis det er en 
dårlig bane. 

9. Valg af formand (Pt. lige år) ikke relevant i 2021  
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

På valg er:  
Torben Hansen (modtager genvalg)  
Stefan Stub Jensen (modtager genvalg) 
Torben og Stub blev genvalgt 
Bestyrelsen foreslog Bo Svendsen og Jacob Stephansen som suppleanter 
Bo og Jacob blev valgt og de finder indbyrdes ud af hvem der er 1. suppleant og 2. suppleant 

11. Valg af intern revisor.  
På valg er: Jesper Madsen, Jesper modtager genvalg, ingen andre kandidater, Jesper valgt for 
en toårig periode 

12. Eventuelt.  
 Steen Sørensen: Rigtig god ide at holde årsmødet på et værksted 
 Michael Pagaard: Man gør det same i Midtjylland, og erfaringen er at det trækker flere folk 
 Edit Stranberg: God ide med rundstykker i Aars – Det styrker sammenholdet 



 
Puller of the year: De nominerede var Gators, Bredahl Brothers og Oil Addict – Vinderen blev Bredahl 
Brothers 
Kammeratskab: Team Gators overleverede til Fam. Kirkeby 
Årets arrangement: DM Finale i Aars blev valgt 
Kørerudvalg (KU): 
 Christian Nikolajsen er valgt for mini modified 
 Johan Jacobsen er valgt for Prostock 
 Jan Drøge kunne informere om at KU holder møde i januar 


