
Generalforsamling Rallycross kørerforeningen RCD 

 

Søndag den 8/3 2020 KL 13:00 

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset ved Nørlundbanen, Brandevej 19b, 7430 Ikast 

Indkaldt 27/1 2020 på foreningens hjemmeside: www.rallycross-info.dk 

 

 Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Klasserepræsentanternes beretninger  

4. Kassereren fremlægger regnskabet.  

5. Forslag fra bestyrelsen. 

     

a. Vedtægtsændring:  

Nuværende §5: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af klasserepræsentanterne fra 0-

1600 Gr. N, Super 1600, super 2000 og Supernational 

Ændres til: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af klasserepræsentanterne fra de 

respektive klasser 

b. Reklamer: reglement 5 stk. 54.103 

54.103 Reklame (gælder kun offroad) Ved offroad-arrangementer kan arrangøren i 

tillægsreglerne forbeholde sig ret til at påsætte reklamer. Placering af disse reklamer aftales 

inden sæsonstarten med kørerforeningen, dog er forruden forbeholdt køreren eller dennes 

anmelder. Deltagerne kan fritages for på klæbning af arrangørens reklamer mod betaling af et 

i tillægsreglerne fastsat gebyr. Fritagelse for reklamer må ikke overstige 1.000 kr. Reklamen 

må være max. 2.000 cm2, dog højst 100 cm på den længste side. 

Skal vi være stive og sige at dette ikke er muligt eller skal vi i 2020 være large, hvis 

arrangørerne bare kontakter os. 

Der skal findes enighed om 2-3 steder for placering af reklame på bilen.  

 

c. Regler for den nye klasse RC 1600.   Gert orienterer. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

    a. Gert Jakobsen. Ændring af §7 pkt. 8: ”Revisor” ændres til ”billagskontrollant”  

7. Fastsættelse af kontingent.  

8. Valg af revisor og suppleant.  

     Gert Jakobsen på valg  

9. Eventuelt. 

   a Kaj Storgaard, MNJ, fortæller om Viking RX Challenge  

 Banesportsudvalget v/Jens-Kim Larsen vil være til stede for besvarelse af spørgsmål om RC DM 

 

Forslag fremsendes senest d.23.februar til iogp17@gmail.com  

Tilmelding til iogp17@gmail.com senest d.5. marts.  

 

Husk du skal have betalt kontingent for at deltage i generalforsamlingen. 

Alle forslag kan ses på kørerforeningens hjemmeside www.rallycross-info.dk senest 1.marts 
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