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1. Valg af dirigent + referent 
2. Formandens beretning . 
3. Klasserepræsentanternes beretninger . 
4. Kassereren fremlægger regnskabet . 
5. Forslag fra bestyrelsen . 
6. Forslag fra medlemmerne . 
7. Fastsættelse af kontingent . 
8. Valg af  Revisor 

 Revisorsuppleant 

9.    Eventuelt 

Mike Sørensen bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer og startede med at vælge en 
dirigent. 
1.   Kurt Nielsen blev valgt som dirigent og Jørgen Ring-Andersen som referent. 
Kurt takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (9.jan.på 
hjemmesiden) og gav ordet til Mike for aflæggelse af beretningen: 
2. Mike orienterede om den nye struktur i foreningen hvor bestyrelsen består af 
klasserepræsentanterne + en repræsentant for arrangørerne + en repræsentant for DASU/BU. 
Medlemstallet er i år betydeligt højere end på samme tidspunkt sidste år. Det tager vi som et 
positivt tegn og ser frem til at alle aktive melder sig ind. Bl.a. er medlemskab af RCD en 
forudsætning for at blive udtaget til deltagelse i invitationsløbene på Jyllands Ringen.  
3. Beretning fra 0-1600 GRN, (Claus Østedgaad) En fornuftig sæson med et jævnt deltagerantal. 
Der var nogle tilfælde med diskussioner om det tekniske reglement, men disse spørgsmål er nu 
afklaret med det nye 2013 reglement. Ny klasserepræsentant bliver Brian Nielsen. Claus fortsætter 
som teknisk konsulent. 
Super 1600 (Mike Sørensen) Krisen kradser, men det ser ud til at der vil være flere deltagere i 
klassen i 2013. Vi har fået tilladelse fra banesportsudvalget til at bruge samme startnummerdesign 
som sidste år og vi skal inden efterårsmødet beslutte hvordan vores startnumre skal se ud i 2014. 
Detaljer om afviklingen af vores DM afdeling i Tyskland skal fastlægges snarest. Vi ønsker separate 
DM-finaler. 
Super2000 (Mads B Petersen) Der er ikke flertal i klassen til at køre en afdeling i Tyskland. 
Spørgsmålet om turbo i klassen tages op med TMU. 
Supernational (Peder T Jensen) En fin sæson og det tyder på at der kommer flere i klassen i år. 
Jens Steffensen fortalte om problemer med TMU’s krav til specialruder i RC Supportklassen. Ingen 
forstår hvorfor RC Support er den eneste klasse hvor man kræver Lexanruder. Peder T kontakter 
TMU om dette. Der ønskes også en liste over godkendte katalysatorer på hjemmesiden. 
Bøje Pedersen ønskede at man havde et bedre sammenarbejde på tværs af klasserne, i stedet for 
at hver klasse kun tænker på sig selv. Bl.a. ønskes meget mere åbenhed på f.eks. Facebook hvor 
Super1600 er lukket land for mange som ønsker at følge klassen nærmere. 
Efter enkelte andre emner kort blev drøftet gik man videre til næste punkt: 



4. Regnskabet blev gennemgået af Claus Østedgaard som redegjorde for de forskellige poster. 
Regnskabet blev godkendt. Ny kasserer er Mike Sørensen. Det blev endvidere vedtaget at der i 
fremtiden skulle sendes en status til bestyrelsen hvert kvartal. Den reviderede medlemsliste bliver 
også lagt på hjemmesiden. 
5 +6 Indkomne forslag blev hurtigt overstået da der ikke var indkommet forslag. 
7. Kontingent fortsætter uændret: 400.- for aktive og 200.- for passive medlemmer 
8. Valg af revisor. Kurt Nielsen valgt og Bøje Pedersen blev suppleant 
9. Evt. Daniel Svenningsen ønskede flere stikprøver mh.t. vægt under løbene. 
Mads arbejder på at få forlænget levetiden på sæder og seler. 
Mads orienterede om et rallysprint på Nisseringen hvor der åbnes for en klasse for rallycrossbiler. 
Peter Købke spurgte om detaljer vedr. løbene på Jyllands Ringen. Mike og Peder svarede at der 
snarest kommer en aftale med afviklingsreglerne, men pt. er det aftalt at man skal være medlem 
af RCD for at kunne udtages. De tre bedste i hver klasse udtages på følgende måde: 
De 3 bedste i DM stillingen efter DM1+2 udtages til første løb 
De 3 bedste resultater i DM3+4 udtages til andet løb 
De 3 bedste resultater i DM 5 udtages til tredje løb 
Husk altid B-EU licens når man skal deltage i løb i NEZ eller DM i Tyskland. 

/ Referat Jørgen Ring-Andersen 
 


