
Generalforsamling 

Kørerforeningen RCD 

Søndag den 4. marts 2018 Kl. 13.00 

Generalforsamlingen holdes på 

 

Nysumbanen 

1.februar          

DAGSORDEN:  

  1. Valg af dirigent. 

  2. Formandens beretning. 

  3. Klasserepræsentanternes beretninger 

  4. Kassereren fremlægger regnskabet. 

  5. Forslag fra bestyrelsen.        Ingen forslag 

  6. Forslag fra medlemmerne.     Ingen forslag 

  7. Fastsættelse af kontingent. 

  8. Valg af revisor og suppleanter. 

  9. Eventuelt.  

Referat: 
 

Formanden Jens-Kim Larsen bød velkommen til de 16 medlemmer der havde bestemt sig for at bruge en 
eftermiddag på fremtiden i RCD. 
 
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Gert Jakobsen, som modtog valget og konstaterede at mødet var 
lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. 

2. Formandens beretning: RCD havde i 2017 62 aktive medlemmer. Det har været en fin sæson med en 
kalender hvor løbene har været fornuftigt fordelt. Der har været i alt 75 kørere i DM serien, hvilket er en 
lille fremgang i forhold til 2016. Tillykke til DM vinderne. Den nye 1200 klasse blev introduceret med en 
deltager i 2017. Deltagelse i hele DM serien incl indkøb og opbygning af bil, startgebyrer, benzin, dæk og 
transport frem og tilbage til alle løb holder sig under 50.ooo kr. Hvilket nok er den billigste måde at køre 
seriøst motorløb på. 
RallyX Nordic var et meget flot felt af Supercars, men desværre drillede vejret og dermed også oplevelsen 
for publikum, men MNJ formåede igen at få tingene til at fungere selv under disse meget vanskelige 
forhold. NEZ 2WD klasserne havde flotte danske resultater. Man kunne blot håbe at der var flere danske 
kørere der prøver lykken i de udenlandske løb, herunder NEZ serien. For det er jo tydeligt at vi kan godt 
være med i kampen om medaljerne. 
I 2018 afvikles NEZ 2WD på et enkelt løb og så tilmed i Nysum. Det må da få mange danske kørere til at 
gribe muligheden for at få en flot placering i dette mesterskab. RallyX Nordic køres samme weekend 
11.+12.august 2018. 
RCD har også støttet ”Den Sorte Sløjfe” fonden til støtte for de to omkomne officials i Randers. 
Kalenderen i 2018 er blevet udfordret da RallyX løbet i maj er blevet flyttet til 12.august. Det betyder at DM 
løbet der var planlagt til denne weekend nu skal afholdes på en anden dato. 
Beretningen blev godkendt. 
3. Klasserepræsentanternes beretninger: (forkortet) 
0-1600 GrN: Dækaftalen er forlænget med Rømer. Der søges en ny klasserepræsentant! 



Super 1600: En fin sæson i -17 og håber på flere deltagere i 2018. Støt op om NEZ mesterskabsløbet på 
Nysumbanen. Der søges også ny klasserepræsentant da Jens-Kim er blevet medlem af banesportsudvalget.  
0-2000: Spændende sæson med 26 kørere i klassen og flere udenlandske deltagere. 
Supernational: Tilfredsstillende sæson med flere udenlandske deltagere og en svensk DM vinder (Michael 
Persson) 
4. Kassereren fremlagde regnskabet der viste et overskud på ca 2500.-kr. Det blev drøftet at man evt skulle 
give et tilskud til de medlemmer der deltager i DM finalefesten.  Regnskabet blev godkendt. 
5. og 6. Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling. 
7.Kontingentet uændret 600.-kr med mulighed for rabat ved betaling inden 1.marts (450.-) incl. nye 
startnumre til både døre og for- og bagrude. 
Ikke medlemmer betaler kostprisen på 350.- for et sæt numre. Reglementet foreskriver at man skal benytte 
de numre som kørerforeningen fremstiller hvis man vil deltage i DM serien. 
8. Der manglede både revisor og suppleant inden mødet, men det lykkedes at finde et par villige 
kandidater. Gert Jakobsen blev valgt som revisor og Robert Jensen som revisorsuppleant. 
9. Evt.: Vedtægterne foreskriver ikke hvordan arrangørernes repræsentant i bestyrelsen vælges. Dette skal 
der laves mere klare regler for til næste generalforsamling, da ikke alle arrangører er medlem af RCD. 
Stefan Grønhøj Thomsen, FSAS, er inden dette møde blevet valgt af arrangørerne. Han er dermed 
klubbernes talerør i RCD. 
Debat om aktive og passive medlemmer, samt rettigheder. 
Kalender 2018. På grund af flytningen af RallyX Nordic fra den første dato i maj måned til 11.+12.august er 
der nu opstået et problem med den DM afdeling som skulle have været kørt 11.+12.august. Man kan ikke 
bare bytte dato og køre i maj da DM afdelingerne så komme til at ligge meget tæt. Andre muligheder bliver 
undersøgt, men en sletning af en DM afd er desværre en mulighed. 
Et ønske fra Ch.Tekniskkontrol på Nysumbanen om at man udfylder alle rubrikker på 
anmeldelsesformularen vil efter hans mening gøre det lettere at lave teknisk kontrol. Debat både for og 
imod, da alle oplysninger alligevel skal dokumenteres af køreren.  
Opfordring til at man kontakter Kaj Storgaard hvis man kunne tænke sig at købe et stykke depotplads med 
fast belægning. 
Forslag om at der laves en plakat med alle DM datoer, som man selv kan hente på hjemmesiden og have 
med sig, så de kan uddeles til evt interesserede. 
Der blev opfordret til at man deltager i de dialogmøder som DASU inviterer til (som regel i okt/nov måned) 
 
Dirigenten afsluttede derefter mødet og takkede for god ro og orden. Hvorefter deltagerne fortsatte med 
kaffe og ostemadder samt udveksling af div historier. 

Tilføjelse til referatet: 
Efter generalforsamlingen lykkedes det at få besat 2 af de ledige pladser som klasserepræsentant. 

I Super 1600 overtager Kent Lunddorf posten efter Jens-Kim Larsen 
I Super 2000 overtager Casper Olesen posten efter Jesper Christiansen 
I Gr N 0-1600 mangler der stadig en afløser for Andreas Haven som ønsker at stoppe 

 

/ Jørgen Ring-Andersen 


