Referat af årsmøde i Rallycross Club Danmark 2004
11 december 2004
Tilstede: Henrik Jacobsen, Mogens Terkelsen, Bruno Hansen, Bo Frederiksen, Jørgen
Ring-Andersen, Peter Købke Nielsen, Tonny Jacobsen, Janne og Kaj Jakobsen ,Jan
Villadsen
1. Valg af ordstyrer
Ordstyrer blev (traditionen tro) Mogens Terkelsen, og som referent blev Tonny Jacobsen
valgt.
2. Formandens beretning
Henrik berettede om de danske køreres præstationer i den forgangne. Specielt det gode
sammenhold blandt de danske kørere ude på de europæiske baner blev fremhævet. Også
det danske mesterskab har udviklet sig positivt, dog stadig med for få kontinuerligt
deltagende biler. Også Nisseringens ”aflysning” af deres anden DM afd. var meget
negativt for sporten og ødelagde helt DM i klasse 4 (div.1).
Junior elite satsningen har fået en positiv indvirkning på dansk rallycross og RCD håber på
at projektet vil fortsætte med uformindsket styrke.
3. Kassérens beretning
Mogens Terkelsen fremlagde klubbens regnskab. Beholdning var steget fra ca. 19.300 kr.
til 22.226,32 kr.
4. Valg af Bestyrelse og klasserepræsentant (div.1)
Bestyrelsen blev genvalgt og Bruno Hansen var blevet genvalgt til klasserepræsentant af
div.1 (klasse 4).
5. Emner
a. Sammenlægning af ”RCD” og ”Rallycrossskørerne”.
På vegne af RCD’s bestyrelse, fremlagde Henrik et forslag til sammenlægning af RCD
med foreningen ”Rallycrosskørerne” (se bilag). Forslaget var allerede fremlagt for
”Rallycrosskørerne”, hvor det var blevet godkendt. Da også RCD godkendte
sammenlægningen, vil RCD’s bestyrelse nu, i samarbejde med ”Rallycrosskørerne”, skrive
et forslag til vedtægter for den den nye forening.
Vedtægterne skal derefter godkendes på en stiftende generalforsamling i starten på 2005,
hvor også en bestyrelse skal vælges.
b. Tonny spurgte div.1 kørerne (hvoraf kun Bruno og Bo var tilstede) om der skulle
arbejdes på et fælles mesterskab/cup med tyskerne i 2006. (div.1 er den eneste klasse der
pt. Er identisk i både Danmark og Tyskland).
Peter K. fortalte at tyskerne havde udtrykt ønske om at kører en afd. mere af det tyske
mesterskab i DK, men ikke ville køre på Nisseringen pga. uoverensstemmelser med
banen.
Peter fortalte også at tyskerne, via Claus Grønborg, havde udtrykt ønske om gerne at ville
køre finaler for de danske klasser i Tyskland, således at der kan være mulighed for at
kører en afdeling af det danske mesterskab i Tyskland (for alle klasser). Der er på
grundlag af de oplysninger ikke grund til at arbejde videre med en løsning bare for div. 1,
men at klubben skal arbejde for et større samarbejde med de tyske arrangører og kørere.
6. Eventuelt.
• Henrik spurgte Jørgen Ring-Andersen (JRA, BU formand) om hvorfor der også i år
er et sammenfald mellem DM løbet på Nisseringen og EM løbet i Belgien (14/8) og

mellem DM løbet i Nysum og NEZ løbet i Finland (19/6), når JRA på sidste
årsmøde fortalte at DASU ville bestemme datoerne for netop at undgå sådanne
situationer. JRA oplyste at det var løbsarrangørerne der bestemte datoerne og at
DASU laver kalenderen udfra de ønsker som banerne kommer med til
kalendermødet i starten af oktober. JRA oplyste endvidere, at hvis kørerne og
banerne udarbejdede en kalender og fremlagde den for DASU på oktober mødet,
så han ingen grund til at DASU skulle have nogle indvendinger mod dette.
•

Der blev spurgt til evt. tv-dækning af rallycross DM. Henrik orienterede om at RCD
har indhentet tilbud fra Racemedia og Kanal København, men at de var for dyre til
at det er interessant på nuværende tidspunkt.
JRA oplyste om at Dansk Idræts Forbund (hvorunder DASU er placeret) har de
kommercielle rettigheder til alt motorsport i Danmark og at et evt. salg af DM serien
til TV skal ske via DIF.

•

Der var enighed om at der i 2005 skal gøres mere reklame for klubbens
hjemmeside, bl.a. ved at sende info-materiale ud til alle RC klubber/baner.

•

Alternativ sporet blev drøftet og der var enighed om at det havde bidraget til større
spænding i heatene. Dog bør der arbejdes på at gøre sporene sikrere, så alvorlige
ulykker undgås.

•

Peter kom et forslag til at give publikum bedre mulighed for at komme tættere på
biler og kørere. Det kunne f.eks. ske via et ”gridshow” som man kender det fra DTC.

•

Der fremkom kritik mod speakerne til DM løbene. De har generelt for lidt kendskab
til sporten og kørerne og der kom forslag om at der skulle anvendes samme
speaker til alle DM løb, som kunne assistere den lokale speaker.

•

Kaj fortalte om hvordan DASU cup vinderne ikke havde fået pokal og krans til
finaleløbet, ligesom DM vinderne. Der var enighed om, at RCD skal sørge for at alle
vindere for fremtiden bliver fejret på behørig vis.

