
Referat fra Generalforsamling 2010 

21. marts, kl. 13.00 i KAC´s klubhus 

 

24 var mødt op – heraf 2 passive. 

 

Valg af dirigent: Bjarne ”Bimse” Christensen 

Formandens beretning: Egon Jakobsen 

Tak til kørerne, banerne og dommerne for et godt år. Kørerene bedes sende en stor tak til alle de frivillige 

hjælpere/officials – uden deres hjælp kan det ikke lade sig gøre at køre løb.    

Medlemstallet nåede i 2009 op på 110 medlemmer – heraf 8 passive.      

Det omtalte startgebyr på kr. 1.000,- bliver incl. alt, dog må der påregnes en ekstra betaling på  

kr. 100,- til 3-dags løbet på Ørnedalen til dækning af de ekstra udgifter de har i forbindelse med at rigtig 

mange kommer først på ugen. 

Der er aftale om TV-dækning på 4 løb i 2010. Forhåbentlig giver det mulighed for større  

sponsorinteresse til både kørerne og banerne. 

 

Klasserepræsentanternes beretninger: 

 

KL. 5 Claus Østedgaard: 

Rimeligt fremmøde hele sæsonen. Der ønskes en dyberegående teknisk kontrol – sæsonen 2009 har kørt 

uden særlig meget kontrol, hvor muligheden for at køre ulovlig har været der. Det kunne være ønskeligt at 

der en gang imellem udtages en bil eller to til ekstra kontrol. En idé kunne være at alle kl. 5 bilerne 

plomberes ved sæsonstart, og at TMU så laver kontrol på ex. antal biler senere på sæsonen. 

 

KL. 1 Jan Villadsen – (var på udenlandsrejse, Thomas Thomsen har snakket med Jan) 

 

KL. 2/3 Thomas Thomsen: 

KL. 1, 2 og 3 har samme problematik som kl. 5 omkring den tekniske kontrol. Der var i 2009 43 aktive kørere i 

kl. 2, og det ser ud til tallet stiger i 2010, så det vil være absolut tilrådeligt med mere kontrol. 

JV og TT har aftalt at de vil holde møder med klasserne – hver klasserepræsentant tager det/de forslag til 

tekniske ændringer med til årsmødet – så kørerne bliver hørt gennem klasserepræsentanten. 

 

KL. 4 Bruno Hansen: 

Intet at bemærke. Klasse tæller jo ikke så mange aktive kørere. 

 

Generelt er det kørernes og klasserepræsentanternes mening at DASU nedprioriterer rallycross til fordel for 

asfalt når det gælder teknisk kontrol. 

Kørerforeningen prøver at tage kontakt til DASU for at høre om muligheden for uanmeldt kontrol til 1-2 løb i 

sæsonen. 

 



Kassereren fremlægger regnskabet: Lea Thomsen 

Kassereren gennemgår regnskabet. Der er et minus på 2.261,06 kr. der til dels skyldes manglende 

sponsorbetaling på indtægtssiden, og udgifter til årsfesten 2008. 

Regnskabet godkendes. 

Ros til udgifterne til porto er beskåret yderligere. 

 

Forslag fra bestyrelsen: 

Ønsker en ny kører at gøre brug af et start nr. der har været ubrugt i 3 år, men med betalt kontingent til 

kørerforeningen – skal den nuværende ihændehaver spørges først. 

Ønsker en ny kører at gøre brug af et start nr. der har været ubrugt i 3 år, men hvor der ikke er indløst 

kontingent til kørerforeningen – kan nr. tages i brug igen – uden først at spørge tidligere ihændehaver. 

Forslaget blev  vedtaget. 

 

Forslag fra medlemmerne: 

Forslag til ændring af tekst i pkt. 3 i vedtægterne blev ivrigt debatteret. Man var ikke enig i formuleringen. 

Forslaget blev nedstemt. 

Forslaget lød: Som medlem kan optages enhver, der har interesse i rallycross sporten. Kun aktive 

medlemmer har stemmeret ved møder i foreningen. Ved afstemninger der kun vedrører en klasse har kun 

klassens aktive kørere stemmeret. Passive medlemmer har ret til at overvære møderne, men uden at 

deltage aktivt i diskussioner og uden stemmeret. Arrangørklubber i årets mesterskab kan deltage i 

kørerforeningens møder med en repræsentant som har taleret, men ikke stemmeret. 

 

Forslag til tilføjelse af tekst i pkt. 10, blev vedtaget.   

Forslaget lød: Såfremt der skal stemmes om en reglementsændring i en klasse, er det kun de kørere som 

deltager i den berørte klasse som kan afgive deres stemme. 

 

Fastsættelse af kontingent: 

På baggrund af det forhøjede startgebyr, var der enighed om at kontingent 2011 er det samme som 2010. 

 

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter: 

På valg er: Thomas Thomsen (modtager genvalg) 

 Helle Hansen (modtager ikke genvalg) 

 Børge Vinkler (1. suppleant) – da Karsten Olsen ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen,  

      træder Børge Vinkler ind i stedet. 

 Bøje Petersen (2. suppleant – ønskede ikke genvalg) 

 Egon Buch (revisor)   

 Inge Henneberg (revisorsuppleant)  

 

 

Ind blev valgt: Claus Østedgaard 

 Rasmus Nielsen 

 Morten Schnack 

 

 

 



Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Egon Jakobsen (formand) 

Thomas Thomsen (næstformand) 

Lea Thomsen (kasserer/sekretær/startnr.) 

Børge Vinkler (bestyrelsesmedlem) 

Claus Østedgaard (bestyrelsesmedlem/hjælper med startnr.) 

Rasmus Nielsen (1. suppleant) 

Morten Schnack (2. suppleant) 

 

Egon Buch – revisor 

Inge Henneberg – revisorsuppleant  

 

Eventuelt: 

Bøje Petersen – Kig i reglementsændringerne – det er vigtigt. 

Generelt: Bestyrelsens beslutning om ikke at dække udgifter til fast speaker til løbene blev taget op. De 

fremmødte medlemmer ønskede at nogle af kørerforeningenens penge blev brugt til dette formål. 

Aage Sørensen har takket ja til at være fast speaker til løbene. Der blev garanteret fra FSAS side, at der er 

tale om en fast udgift på kr. 1.000,- pr. løb alt incl. Det er ikke kørerforeningens opgave at finde ny speaker i 

tilfælde af frafald. Det er siden generalforsamlingen, blevet oplyst at MNJ har trukket sig. Ring Djursland 

ønsker at gøre brug at egne speakere. Ring Djursland ser gerne at Aage Sørensen deltager i speakerboksen 

hvis han ønsker det. 

 

 

      

  

 

 

 

                                                                                                                                              


