
Generalforsamling 
Kørerforeningen 

RCD 

 
Lørdag den. 12 marts 2011 Kl. 12.30    

Generalforsamlingen holdes i 

KAC´s lokaler 

Montagevej 9, 6000 Kolding 

 
 

RCD indkalder hermed til ordinær generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent + referent 
2. Formandens beretning. 

3. Klasserepræsentanternes beretninger: Jan Villadsen, Mads B Pedersen, 

Claus Østedgaard, Bruno Hansen 
4. Kassereren fremlægger regnskabet. 

5. Forslag fra bestyrelsen. (ingen forslag) 

6. Forslag fra medlemmerne. ( se bilag) 
7. Fastsættelse af kontingent. 

8. Valg af bestyrelse 

            Egon Jakobsen (modtager genvalg) 

            Lea Thomsen  (modtager ikke genvalg) 
            Børge Vinkler  (modtager ikke genvalg) 

            Thomas Thomsen  (afgår før tid) 

 Revisor          Egon Buch 
 Suppleanter:  Rasmus Nielsen 

                      Morten Schnack 

9. Eventuelt. 
 

BILAG: 

 
FORSLAG  1 
Søren Julle: 
Alle biler der har en Gr. N homologering, og er under 1600ccm skal kunne køre med i Klasse 5, 
også selv om disse biler måske er homologeret  med spær, V-tec, eller andre spec. ting, 
ellers stopper vi tilgangen af nye biler, og klassen ender som i asfalt klassen 1600 Gr.N hvor 
alle biler er fra et mærke. 
 
279B-2.19.2. Gearkasse 
Gearkasse skal være original og svare til homologeringsattesten. 
279B-2.19.3. Udveksling og differentiale. 

Udveksling skal følge homologeringsattestens mål. 
Disse to linje Rettes 
Fra: 
Differentialespærre er forbudt, også i biler som i originaludførelse har 
monteret differentialespærre. 
Til: 
Differentialespærre er forbudt, dog ikke i biler som i originaludførelse har 
monteret differentialespærre. 
 
 
FORSLAG  2   Claus Østedgaard: 
a)Ved forhandlinger omkring Tv og sponsoraftaler kan foreningen udpege en 
forhandlingsperson der er ansvarlig for forhandlingerne. Pågældende person refererer tilbage 
til bestyrelsen og kan  ikke selvstændig indgå aftaler uden bestyrelsens accept 

 



b) Aftaler der vedrører klassesponsorer, afgivelse af annonceplads og lignende forhold skal 
inden indgåelse forelægges klasserepræsentanterne til godkendelse jævnfør vedtægternes 
punkt 12 
c)Bestyrelsesmøder skal indkaldes med rimelige tidsfrister,mindst 1 uge og der skal 
udfærdiges skrifligt referat ved alle møder 
 
 

FORSLAG  3   Søren Sørensen: 
a)  Jeg vil foreslå Kristian Jørgensen som speaker til alle rallycross løb i 2011. 
Han kan alle kørernes navne, kan rallycrossreglerne til fingerspidserne, han har en meget stor 
berøringsflade til alle kørerne i ryttergården, han ved alt. 
Synes det var rigtigt godt til de løb han speakede i 2010, det var på et meget højt niveau, det 
er en rigtig god måde at sælge vores sporten på over for publikum. 

 
b)  Han kunne også være et rigtig godt bud på en person der ser TV udsendelsen igennem 
inden den kommer på landsdækkende TV. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Husk at dit kontingent skal være betalt for at du har ret til at deltage i 
generalforsamlingen 

 

Aktivt medlemskab  400,- 

Passivt medlemskab  200,- 
Aktivt husstandsmedlem 250,- 

 

Beløbet kan indbetales på giro: +01 +2499428, 
Eller bank: regnr. 1551 konto 2499428.  Husk at oplyse navn og adresse!! 

 

Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen var 5.marts ! 

 

 


