Generalforsamling
Lørdag den. 14 marts 2009
Generalforsamlingen holdes ved

KAC´s lokaler
Montagevej 9, 6000 Kolding
Kl. 13.00
RCD indkalder hermed til ordinær generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Klasserepræsentanternes beretninger
4. Kassereren fremlægger regnskabet
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Fastsættelses af kontingent
8. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Bruno Hansen ønsker ikke genvalg
Ove Thomsen, ønsker ikke genvalg
Inge Henneberg, ønsker ikke genvalg
På valg som suppleant er:
Børge Vinkler
Lars Nielsen
På valg som revisor er:
Egon Buch
På valg som revisorsuppleant er:
Leo T. Kristensen
9. eventuelt
Forslag fra medlemmer til fremlæggelse på generalforsamlingens punkt 6 i
dagsordenen, skal skriftligt være fremsendt sekretæren senest 14 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Efter generalforsamlingen vil der være uddeling af startnr. og tillægsregler.
Tilmelding til generalforsamlingen senest den. 8 marts

Husk der skal være betalt kontingent inden generalforsamlingen.
Aktivt medlemskab
300,Passivt medlemskab
100,Aktivt husstandsmedlem
200,Beløbet kan indbetales på giro: +01 +2499428<,
bank: regnr. 1551 konto 2499428.
På bestyrelsens vegne
Helle Hansen
22448868
supermus2@hotmail.com

Tilføjelse af forslag d. 6.marts
Forslag der er modtaget rettidigt:
Kristian Jørgensen, Klasse 2:
Da vi jo skal køre 7. DM afdeling efter NEZ afviklingsregler og Vægttabel, er der jo et problem
med vægt i forhold til DM. Bilernes minimumsvægt i NEZ er jo mellem 100-160 kg mere end i
DM, i hvert fald for supernational klasserne (1-2 og 3), jeg syntes det er træls og bygge en bil
efter er supernational reglement som vi jo køre efter i DM, for så og skal til og have en stor
mængde ballast i bilen til et enkelt løb når nu det jo er DM vi køre. Der skal jo trods alt en
noget anden opsætning af bilen til for og køre med så meget ekstra vægt. For jeg tror da os
alle der køre, gør så meget vi kan for og komme ned i nærheden af minimumsvægten
Derfor har jeg et forslag der lyder på, at dem der ”kun” vil køre DM til 7.afdeling kan køre efter
den vægttabel der køres efter i DM, og dem der vil køre begge dele må jo så bide i det sure
æble og køre med ballast
Kristian Jørgensen

