
Referat af årsmøde i Rallycross Club Danmark 2004 
Mødet blev afholdt den 31 januar 2004 og talte 17 fremmødte 

 
Ordstyrer blev Mogens Terkelsen, og som referent blev Jakob Teil Hansen valgt. 
 

1.) Velkomst 
 
Mødet startede med at Henrik Jacobsen bød velkommen og konstaterede at mødet var 
lovligt indkaldt. 
Henrik berettede om de danske køreres præstationer i den forgangne sæson og forudså 
lovende takter for den kommende. Et stor plus for klubben er at dens hjemmeside er 
kommet op og stå, og kører fint. Hjemmesiden skal i fremtiden være det medie nyheder 
skal fordeles via, og er derfor et vigtigt aktiv for klubben. 
Mødet var blevet flyttet fra efteråret til januar fordi man ønskede at afvente 
banesportsudvalget og DASU´s udmeldinger. 
Til mødet var også Jørgen Ring-Andersen fra banesportsudvalget, Peter Mortensen fra 
RaceMedia og Preben Jensen fra junior projektet inviteret for at høre deres syn på 
sagerne. 
 

2.) Regnskab 
 
Mogens Terkelsen fremlagde klubbens regnskab. Beholdning var steget fra ca. 13,600 kr. 
til 19,300. Den største udgift havde været hjemmesiden samt et digitalkamera. Men da de 
begge er gavnlige aktiver, blev regnskabet vedtaget uden anmærkninger 
 

3.) Indkomne forslag 
 
Henrik Jacobsen fortalte at hjemmesiden er klubbens billede udad til, og skal derfor 
styrkes. Der blev det forslået at Tonny Jacobsen som web-master, skal have 3000 kr. for 
at fortsætte det store arbejde med at opdatere i 2004. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Muligheden for at lave DVD´er fra et eller flere DM blev diskuteret. Peter Mortensen fra 
RaceMedia fortalte at dette var dyrt (50.000 kr.) og at eneste reelle mulighed for 
finansiering var en kombination af sponsorer og brugerbetaling (kørere og klubber/baner). 
Det bedste ville være hvis man kunne optage en lille håndfuld løb i 2004 mod ét. Hermed 
ville det blive nemmere at sælge varen til fx Tv-kanaler. 
Klubben bad Peter om at lave et tilbud for produktion og udgivelse af DVD´er for de 3-4 
største DM-løb i 2004. 
 
Juniorerne: Preben Jensen fortalte om junior-projektet som så flot er blevet stablet på 
benene. Projektet er blevet en succes og skyldes bl.a. at man i Danmark nu må køre 
rallycross fra man er 16 år. 
Projektet håber på støtte fra Team Danmark. I den kommende sæson ser det ud til at der 
kommer 5-8 nye kørere men nogle få er også faldet fra. 
Preben efterlyste penge til en juniorlandskamp mellem Danmark og Sverige. Et forslag 
som virker spændende. 



Målet for 2004 er at Morten Jespersen skal satse på en topplacering i DM, mens en 
absolut topplacering er forventet at Ronni Jensen i det svenske junior mesterskab. 
 
Efter lidt teknisk diskution vedr. Gr. N relementet, sluttede Preben af med at sige han er 
meget glad for at arbejde med de unge mennesker og mener at samarbejdet med Sverige 
er rigtig godt. 
 
Herefter var turen kommet til Jørgen Ring-Andersen fra banesportsudvalget. Jørgen kunne 
fortælle at div. 1 kørernes længe ønske om kun at have 4 tællende DM løb nu var 
efterkommet. 
Antallet af baner i Danmark blev diskuteret, og det blev fastslået at klubbens mål er at 
arbejde for 2 og max 3 reelle rallycross baner i Danmark. 
I denne forbindelse kunne Jørgen fortælle at pt. var Nysumbanen og Nisseringen begge 
meget tæt på at kunne godkendes til rallycrossbaner mens Ørnedalsbanen arbejdede på 
det. De resterede baner havde alle lange udsigter. 
Endelig blev ”alternativ sporet” diskuteret. Der var både for og imod, men generelt var 
stemningen positiv. 
 

4.) Løbskalender 
 
I og med at der kun er 4 løb der vil være tællende for div. 1 kørerne i år, blev det diskuteret 
hvilke løb klubben ville tale for at man deltog i. 
Det blev gjort for at man kunne samle et flot startfelt i nogle få men spændende afdelinger. 
På denne måde kunne man måske også gøre det attraktivt for udenlandske kørere at 
deltage samt få produceret nogle seværdige DVD´er. 
Konklusionen var, at løbet på Nisseringen, de 2 på Nysumbanen samt 3-dagesløbet på 
Ørnedalen vil være de 4 store løb i år som der skal satset på for div. 1´s vedkommende. 
Det skal dog præciseres at det er helt op til de enkelte kørere hvilke løb man vil deltage i. 
 

5.) Kontingent 
 
Henrik Jacobsen forslog pga. det gode regnskab at kontingentet bliver som følger: 

• 300 kr. for aktive (altså dem med licens) 

• 150 kr. for alle andre.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

6.) Eventuelt 
 
Henrik Jacobsen gjorde opmærksom på det forslag der er blevet lagt ud på klubbens 
hjemmeside. Forslaget vedrører fremtidens klasseopdelinger i dansk rallycross, og dette 
vil være hvad klubben arbejder for. 
Henrik opfordrede endnu engang at man sendte resultatlister fra de løb man havde 
deltaget i til web-master Tonny. Og hvis man havde nogle opdateringer til sin kørerprofil på 
hjemmesiden (og der er der!), at man også gjorde Tonny opmærksom på dette. 
 
Preben Jensen kunne fortælle at inden længe vil der på dba.dk opstå en nyhedsside som 
kun handler om rallycross. Preben skal selv stå for at bringe nyt til denne side. Derfor skal 
han have noget at arbejde med, så både store og små nyheder er meget velkomne. 



Mogens Terkelsen forslog at man oprettede en ”Køb/slag” sektion på klubbens 
hjemmeside. Her kunne man sætte sine ting til salg, som kunne være til gavn for andre.  
Forslaget blev mødt positivt, så hvis man har noget man vil købe eller sælge så kontakt 
Tonny. 
 
Afslutningsvis gjorde Peter Købke-Nielsen opmærksom på at udløbsdatoer på 
sikkerhedsudstyr er lidt af en jungle. Derfor tilbød han at sende en list til Tonny med 
aktuelle udløbsdatoer. 
 

Aftenen sluttede af med at Mogens Terkelsen hævede mødet. 
 

Med tak til Bruno og Lisbet for deres evige gæstfrihed 
 

 
 
 
 


