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Mike Sørensen bød de – desværre – få medlemmer velkommen til den ekstraordinære 

generalforsamling. 

De fremmødte valgte Claus Østedgaard som dirigent og Jørgen Ring-Andersen som 
referent. 

Claus gav ordet til Mike som orienterede om baggrunden for den ekstraordinære 

generalforsamling, herunder at det havde vist sig at det var mest praktisk at det var 
klasserepræsentanterne som også var i bestyrelsen. Det havde fungeret sådan siden 

generalforsamlingen i foråret og nu var det tiden at få de formelle regler vedtaget i 

vedtægterne. 

Forsamlingen gennemgik herefter vedtægterne med de forslag som bestyrelsen havde 
udarbejdet og alle forslag blev vedtaget efter en rigtig god debat. 

Det betyder så at der ikke mere bliver afholdt et fælles årsmøde om efteråret, men 

dette møde skal nu holdes ”lokalt” i hver klasse. Derefter mødes bestyrelsen og 
drøfter de forslag som er vedtaget på klassemøderne og finder en fælles linie hvis der 

er forskellige meninger i klasserne om f.eks. afviklingsregler eller andre regler som 

vedrører alle klasser. Regler som kun vedrører en klasse bliver ikke ændret af andre 
klasser, som det tidligere kunne være tilfældet på årsmøderne.  

Kontingentopkrævningen bliver også en klasserepræsentant opgave, så alle 

medlemmer vil derfor få en mere direkte kontakt til foreningen når kl.rep. afleverer en 

huskeseddel med oplysninger om indbetaling m.m. 
Klasserepræsentanterne vælges ved finaleløbet, men på grund af regnskabsåret og 

andre praktiske forhold overtager en evt. ny talsmand først opgaven efter 

generalforsamlingen i marts da der er en del ting der skal laves efter 
sæsonafslutningen og som det vil være formålstjenligt at være to om. 

Bestyrelsen har været meget glade for at have en fast og uhyre professionel speaker 

ved alle DM løb og vi er glade for at kunne fortælle at Kristian gerne vil fortsætte i 

2013. Så vi ser frem til at høre Kristians kendte stemme ved alle DM løb til næste år. 
Startnumrene fortsætter med samme layout i 2013, men på grund af 

fremstillingsprisen vil numrene kun være gratis hvis man indbetaler sit kontingent 

inden 1.februar. Efter 1.februar vil prisen være 100.-kr for medlemmer og 250.kr for 
ikke medlemmer. Grunden er at det er en hel del billigere at få trykt numrene med tal 

direkte på baggrunden i stedet for at få separate baggrunde med løse tal som vi kan 

være nød til at bruge når folk kommer lige i sidste øjeblik. Hvis du indbetaler 
kontingentet rettidigt så vil du kunne få de nye startnumre ved generalforsamlingen i 

Marts måned, i god tid til det første løb så du kan få numrene sat på den nylakerede 

bil inden DM1. 

Mødet blev afsluttet med en debat om mulighederne for at udvikle sporten, og her 
kom mange gode forslag frem f.eks.: 

- Gratis uddeling af Autosport til alle former for venteværelser (læger, tandlæger, 

skadestuer, synshaller m.m.) 
- Samme pris på entrebillet på alle baner 

- Evt. fast pris på en bil ind på P-pladsen uanset antal personer i bilen. ”Fyld bilen for 

xx.-kr) 
- DM løb skal være to-dages arrangementer og finalerne skal begynde senest kl 15.00 



-Legend Car skal have en mere fast tilknytning til rallycross, måske også som medlem 

i RCD. 

-En fast skribent ved alle DM løb så vi sikres mere spalteplads i Autosport 
-Annoncepriser i DBA, Bilmagasinet, Motormagasinet, V-max, FDM-Motor undersøges 

 

Efter 3,5 times god motorsportsnak afsluttedes mødet og bestyrelsen havde en masse 

indtryk og ideer som der skal nu arbejdes videre med. 
/Referat Jørgen Ring-Andersen 

 


