Referat fra møde i Nysum.

DAGSORDEN RCD BESTYRELSESMØDE 7.SEPT 2012 NYSUM
Deltagere:
Claus Østedgaard, RCD, 0-1600 GrN
Mike Sørensen, RCD, Super 1600
Peder T Jensen, RCD, Supernational
Dennis Christensen; RCD, Super2000
Kurt Nielsen, RCD, klubrep
Jørgen Ring-Andersen, RCD, BU rep
Gæster:
Kaj Storgaard, MNJ, Nysum
Kurt Østedgaard, VMKA,Løvel
Carsten Ersted, FSAS
Bjarne Christensen, NMKA, Nisseringen Afbud

Valg af ordstyrer + referent
Ordstyrer Carsten Ersted.
Referent Mike Sørensen.

Kort orientering fra klasserne
Gr.N (Claus):
Lille nedgang i deltager antallet i klassen i 2012.
Kørerne er godt tilfredse med de nye dæk regler.
Der ønskes et mere tydeligt og fornyet reglement i klassen, som på sigt åbner op for
nyere biler også.
Mere kontrol af bilerne i fremtiden, evt finde en kontrollant i klassen.
Ønsker 7-8 løb i 2013

Super 1600. (Mike):
Nedgang af deltager antallet i 2012, men general tilfredshed i klassen.
Vores mål inden sæson start, er stort set realiseret.
Klassen vil stadigvæk forsøge med nye tiltag til pr i fremtiden.
Ønsker 7-8 løb i 2013.

Supernational. (Peder):
Ændring af reglement for supportklassen.
Vil gerne have flere af de gamle biler ud at køre i 2013.

De fleste i klassen ønsker 7-8 løb i 2013.

Super 2000. (Suppleant Dennis):
Ønsker flere baner at vælge imellem, Sverige-Tyskland osv.
Klassen fungerer fint.
Der har været snak om Turbo ”for/imod”.
Klassen ønsker 7-8 løb i 2013.

Status for klubbens økonomi:
Medlemstal
Claus: der er cirka 60 betalende medlemmer i foreningen.

Startnumre 2012. Hvordan hænger økonomien sammen
Claus: Der har været udgifter for cirka 19000,- til fremstilling af startnumre, det er lidt
dyrere end forventet, men der forventes en formue på omkring 25000,- når alle skyldnere
har betalt til foreningen.

Startnumre 2013: Evt regler for udlevering / salg
Der blev snakket om flere modeller til at få medlemmer til at melde sig ind i foreningen,
men ingen løsning blev fundet, der skal arbejdes videre med dette. Men for at få nye
tiltag i sporten, kræver det at alle bakker op i foreningen.

Status for ”Løvel sagen”
Det forventes nu endeligt, at Løvel betaler restancen på 4200,- efter at tilskud på 5000,fra Kørerforeningen er trukket fra. Claus får pengene ved DM 6.. (DE ER NU BETALT)
Årsmøde:
Dagsorden / dirigent
Vedtægtsændringer:
Kan ses på rallycross-info.dk
Vandrepokaler:
0-1600 Gr N
Super 1600
Super 2000
Supernational
Der blev fundet kørere som i 2012, har gjort sig fortjent til pokalerne. Klasse rep. sørger
for at få vandrepokalerne samlet, og Claus sørger for gravering, så de kan overrækkes
ved sidste afdeling af DM. Klasse rep sørger for tekst som begrunder valget.
2012: Hvor mange DM løb ønsker arrangørerne
Arrangørerne ønsker 5 løb i 2013.

Nisseringen 1
Nysum 1 + NEZ
FSAS 2
Løvel 1
Klasserne kan selv udvide antallet, hvis der er nogle løb i udlandet, som kan passe ind.
Men det er udenfor klubbernes område.
Hvor mange DM løb ønsker klasserne
Kørerne ønsker mellem 7-8 løb i 2013.
Hvordan bliver kørerforeningen mere synlig?
Nye ideer…. Arbejdes der med.

