
  

Bestyrelsesmøde  11.Januar 2014  i Silkeborg. 

 

Deltagere: 

Brian Nielsen,  Kl.rep.  GrN 

Peder T Jensen, kl.rep.  Supernational 

Dennis Christensen, kl.rep. Super 2000 

Mike Sørensen, afgående kl.rep. Super1600 

Kristian Jørgensen, ny kl.rep. Super 1600 

Kurt Nielsen, best.medlem 

Jørgen Ring-Andersen, best.medlem 

Økonomi: Bestyrelsen startede med en gennemgang af økonomien og konstaterede at bl.a. udgifterne til startnumre 

var meget store. Det samme var kørerforeningens udgifter til finalefest herunder betaling af pokaler og blomster. 

Man blev enige om at fortsætte med samme system for startnumre og stadig give tilskud til finalefesten, men ville 

arbejde mere på at fortælle kørerne at det faktisk er kørerforeningen der betaler for både pokaler og blomster. En 

post som i 2013 kostede over 10.000.-kr. Det er der nok mange kørere der ikke ved at deres RCD-kontingent også går 

til. 

Der kommer forslag om en mindre kontingentforhøjelse til 450.-kr i forbindelse med generalforsamlingen i Marts. 

Bestyrelsens sammensætning: 

Brian overtager posten som formand for kørerforeningen efter Mike. 

Da Mike er blevet afløst af Kristian Jørgensen i Super1600 indtræder Kristian i bestyrelsen i stedet for Mike. 

Kassererposten blev drøftet og Mike tilbød at fortsætte. Da vedtægterne ikke hindrer dette vedtog man at Mike 

fortsat er kasserer. 

Peder T fortsætter som startnummerfordeler. Så alle henvendelser vedr. startnumre skal ske til Peder. 

Startnumre: 

Da det er aftalt mellem arrangører, køreforeningen og DASU at kørerforeningens startnumre skal benyttes så vedtog 

bestyrelsen følgende regel som også anvendes i andre klasser: 

1. Startnummer reserveres hos Peder T. Jensen for en sæson ad gangen, og senest 1. februar! på mail: 

hennebergogjensen@sol.dk 

2. Startnummeret følger køreren hele sæsonen ved nationale løb.  

3. Køreren har fortrinsret til sit startnummer i efterfølgende sæson og kan gøre brug af fortrinsretten efter sidste løb 

i sæsonen og frem til og med 1. februar inden efterfølgende sæson.  

4. Benyttes fortrinsretten ikke frigives startnummeret. 

x01, kan ikke vælges. Dette er forbeholdt nummer 1 fra den tidligere sæson. Ønskes disse numre ikke, skal de stå 

tomme. 

Første sæt startnumre er gratis for medlemmer. Pris for ikke medlemmer vil være 275,- for et komplet sæt. 

Hvis man af en eller anden grund ønsker at reservere startnummer i mere end én klasse kan dette også lade sig gøre 

for medlemmer af RCD, hvis nummeret er ledigt.  

Man kan dog kun få udleveret et sæt numre til bilen. Ekstra nummer skilte koster 275.-kr 

Super 1600 skal kontakte Kristian Jørgensen ang. startnumre. (fortsætter efter samme regler som sidste år) 

 

Løb i udlandet. 

Der har været talt og skrevet meget om DM-løb på Estering, men da der kun har været vist interesse fra ret få kørere 

fra GrN og Super 1600 bliver det ikke til noget i 2014.   

mailto:hennebergogjensen@sol.dk


Facebook: 

Facebook har mange fans og en hel del der er det modsatte. Mange diskussioner på FB er kørt helt af sporet. Ofte 

fordi dem der diskuterer ikke er reelt aktive i den klasse der diskuterer en sag. 

Det blev derfor vedtaget at rydde op i de forskellige FB-grupper så kun Rallycross Danmark er åben for alle. De øvrige 

grupper, som er oprettet af klasserne bliver for eftertiden forbeholdt medlemmer af kørerforeningen i den 

pågældende klasse. 

Generalforsamling:  afholdes i KAC’s klubhus på Søholmbanen 9.marts kl 13:00 

Af hensyn til indkøb af div. drikke+madvarer skal tilmelding ske til Brian  senest mandag d. 3.marts 

Her vil bestyrelsen fremlægge et forslag til ændring af vedtægterne så man går tilbage til de kendte fælles årsmøder 

efter sæsonafslutningen. Det kan forhåbentlig bilægge alle de diskussioner som har været især efter sidste sæson. 

Kontingent 2014:  

Kontingentet skal være indbetalt senest 1. februar og  kan indbetales på   +01 +2499428< 

 Eller bank: Regnr. 1551 konto 2499428. 

 Husk at mærke indbetalingen med navn, adresse, tel. + mail, og  startnr.  

 Hvis du er nyt medlem skal indmeldelsesblanket udfyldes. http://www.rallycross-

info.dk/RCD/INDMELDINGSBLANKET.doc 
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