
Referat fra generalforsamling i RCD den 25 februar 2007 
 

Der 38 fremmødte. 
  

1. Valg af dirigent 

Egon Buch blev valgt til dirigent 

2. Formandens beretning       

Foreningen havde i 2006 145 medlemmer, det er 10 mere end året før. Bestyrelsen har 

besluttet  at opsige samarbejdet med Tonny Jacobsen ang. hjemmesiden og fået den lagt ind 

hos Jørgen Ring-Andersen vederlagsfrit, og jeg synes, at det er blevet godt, så det skal du 

have tak for Jørgen. 

Vi har i år mistet en god kammerat og dommer i Claus Carlsen, køreforeningen gav en båre 

buket. 

Så lykkedes det i år at få elektronisk tidtagnings system, uden Kaj Jakobsens ihærdige arbejde 

var det ikke lykkedes. Der blev holdt et info møde hos Kaj den 10 januar og der var 33 

tilmeldte, ligeledes blev der holdt et infomøde på Ring Djursland med 100 tilmeldte, begge 

steder fortalte Michael Stabell om systemet og hvad det kan bruges til. Michael vil tage med 

rundt til alle DM- løbene og sætte klubberne og deres folk ind i systemet, til dette siger vi 

Michael Stabell en stor tak. 

Bruno har arbejdet ihærdigt med at få lavet en løbsplakat og med at få sponsorer til denne. 

Plakaten kan ses på hjemmesiden.  

Vi skal have ny startnr. da der var en sponsor der valgt at sige stop, vi har fået en anden i 

stedet for. 

I 2006 blev vandrepokalerne tildelt: 

      Kl. 1 Rasmus Nielsen   skænket af  Opel Nøresundby 

      Kl. 2 Esben Staudt     skænket  Claus Karlsen  

       Kl.  3 Troels Daarbak   skænket af Syvsten kro 

      Kl.  4 Chris Møller   skænket af Undersvogns tunnellen 

       Kl. 5 Camilla Andersen  skænket af Jørgen og Karin Ring-Andersen 

     Så vil jeg sige tak til alle bestyrelsmedlemmerne for nogle gode møder og klubberne for nogle  

      gode og spændene løb. 

 

 

3. Klasserepræsentanternes beretning  



Thomas Thomsen, var forhindret pga.. vejret, men formanden sagde at han glædede sig over 

at det var lykkedes Thomas at få support-klassen sat i gang. 

Michael Klessner, var forhindret pga. vejret, men Inge havde været i telefonisk kontakt med 

ham, og han havde intet at berette 

Bruno Hansen, sagde at alt gik stille og roligt. 

Bent Madsen, var forhindret pga. ferie men havde skrevet følgende brev, som blev læst op: 

Jeg må med beklagelse meddele at banesportsudvalget ikke har kunne imødekomme vort 

ønske om en ren 0-1400 ccm klasse, trods at det blev besluttet på mødet her i køreforeningen. 

0-1600 ccm reglementet er dog blevet ændret til fordel for 0-1400 ccm, sådan at vi kører efter 

den homologerede vægt som hidtil, altså ingen ekstra ballast i en 1400 ccm bil. 

4. Kasserens beretning 

Beretningen blev godkendt                 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ændring af vedtægt nr. 7, 

Indkaldelse til generalforsamlingen fremsendes skriftlig til alle medlemmer, mindst 2 uger før 
mødets afholdelse. Forslag fra medlemmer til fremlæggelse på generalforsamlingens punkt 
seks i dagsordenen, skal skriftligt være fremsendt til sekretæren senest 7 dage før 
generalforsamlingens afholdes. 
 
 
Ændres til: Indkaldelse til generalforsamlingen fremsendes skriftlig til alle medlemmer mindst 3 
uger før mødet afholdelse. Forslag fra medlemmer til fremlæggelse på generalforsamlingens 
punkt seks i dagsordenen, skal skriftligt være fremsende til sekretæren senest 14 dage før 
generalforsamlingen og være lagt på Internettet en uge før generalforsamlingen afholdes. 
 
Begrundelse: for at sekretæren kan nå at få dagsorden og forslag sat sammen og lagt ud på 
nettet en uge før mødets afholdelse. 
 
Forslaget blev vedtaget af en enig forsamling 

 

6. Forslag fra medlemmerne 

Der er ingen indkomne forslag 

7. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen forslår en forhøjelse: 

Aktive 300,- kr. 

Passive 100,00 kr.  

Husstandsrabat på 100,00 kr. pr aktiv medlem. 

Forslaget blev vedtaget af en enig forsamling 
 

8. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter  

På valg til bestyrelsen er: 

                   Inge Henneberg blev valgt 



                   Ove Thomsen blev valgt                                

På valg som suppleant er: 

                   Bruno Hansen blev valgt 

                   Børge Vinkler blev valgt.  

På valg som revisor er: 

                   Egon Buch blev genvalgt 

På valg som suppleant er: 

                    Leo T. Kristensen blev genvalgt 

Bestyrelsen: 

Formand   Jan Villadsen på valg 2008 

Næstformand  Kaj Jakobsen på valg 2008 

Kasser/sekretær  Inge Henneberg på valg 2009 

Bestyrelses medlem  Ove Thomsen på valg 2009 

Bestyrelsesmedlem  Thomas Thomsen på valg 2008 

1. Suppleant  Bruno Hansen på valg 2008 

2. Suppleant   Børge Vinkler på valg 2008 

 

9. Eventuelt 

Kurt Nielsen og Kristian Jørgensen, FSAS, fortalte om den ulykke som Robert ”Raketten” 

Jensen, havde været ude for. Robert skal være på sygehuset den næste 1½ md., for 

behandling af brandsår. De fortalte, at de havde startet en indsamling, til Karina og Robert. Vi 

gav alle et bidrag også RCD. Vi ønsker alt held og god bedring til Robert og hans familie i den 

næste svære tid, og på snarligt gensyn. 

Der blev snakket livligt om placeringen af transponderen, man blev enige om at anbefale, at 

den blev placeret ved forvangen enten højre eller venstre. 

Ang. tillægsregler: De bliver lagt på nettet, dem der ikke har adgang til internet kan kontakte 

Inge. 

Vi havde besøg af Poul Erik Jensen, formand for køreforeningen for gr. N klasserne på asfalt, 

som fortalte om et spænende arrangement, som han er ved at stable på benene på Ring 

Djursland den 31 marts 

 

/referent Inge Henneberg  


