Referat fra generalforsamling den 26 marts 2006
Ad. 1.

Jørgen Ring-Andersen blev valgt som dirigent.

Ad. 2.

Formanden aflagde beretning.

Ad.3.

Thomas Thomsen kl. 2 og kl. 3, der var ikke noget at berette.
Michael Klessner kl.1, ingen ændringer, det er kørt fint i 2005.
Bruno Hansen kl.4, ikke de store ting, klassen er ikke så stor.
Kim Jepsen kl. 5, de vedtagne ændringer fra årsmødet arbejdes der videre
med og det skal være gældende fra 2007 og forslaget er gældende indtil
videre.

Ad. 4.

Kasserens beretning blev godkendt

Ad. 5.

Bestyrelsens forslag til nogle små ændringer i vedtægterne blev vedtaget.

Ad. 6.

Forslagene fra Bent Madsen blev forkastet.
Forslagene fra Kurt og Claus Østedgaard blev forkastet.
Forslagene fra Erik Nielsen blev forkastet.
Forslaget fra Jørgen Ring-Andersen vil bestyrelsen arbejde videre med.

Ad. 7.

Kontingent uændret. 200 kr. om året for aktive medlemmer, 150 kr. om året for
hustands medlem pr person og 100 kr. om året for passiv medlemskab.
Jan Villadsen blev genvalgt til bestyrelsen
Kaj Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen
Thomas Thomsen blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.
Bruno Hansen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen
Michael Klessner blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen

Ad. 8.

Egon Buch blev genvalgt som revisor
Leo T. Kristensen blev genvalgt som revisor- suppleant.
Ad. 9.

Eventuelt
Jacob Theil Hansen: godt at startproceduren er ændret, således at starten går
når det røde lys går ud.
Ove Thomsen: Der arbejdes ihærdigt på at lave en RC-bane på Ring
Djursland, man vil i første omgang ikke satse på EM eller DM, men et løb
hvor alle danske kører inviteres med.
Preben Jensen vil MEGET gerne have stof/indlæg eller en telefonopringning,
således at han har noget at arbejde med til unionsbladet.

Der var 44 deltagere til generalforsamlingen, som foregik i en god tone.
Referent Inge Henneberg
Sekretær.

