Generalforsamling 2009
14.marts KAC klubhus
1. Valg af dirigent: Egon Buch.
2. Formandens beretning:
Medlemsantallet nåede i 2008 op på 107.
Små problemerne på Esteringen blev løst hen ad vejen, og vi håber ikke
på at der opstår nye næste gang.
Ørndalsbanen arbejder på at løse deres problemer med støv/vand, der
arbejdes på højtryk.
Nysum og Nisseringen ikke noget at berette.
Djursland blev reddet af Frederikshavn, flot stykke arbejde. Løbet i
2009 skulle være på plads.
NEZ løbet i Nysum en blandet fornøjelse p.g.a. kørerstil fra NEZkørerne.
Der har været pæn tilgang af nye kørere.
Der har været pæne resultater fra de kørere som har været i udlandet.
Vi håber at der er flere der vil prøve kræfter med dette.
3. Gr. N.
Lars Nielsen:
God deltagelse 15-18 deltagere. Klassen ser ud til at fungerer.
En kører er blevet udelukket fra 2 løb.
Indslusning fra folkerace holder ikke, det er lige så dyrt at køre kl.5.
Karsten Olsen og Søren Lyck takkes for deres store indsats, men det
kunne ikke godkendes fra DASU med dækklasse. Der arbejdes videre.
Kl. 1.
Jan Villadsen:
Der var intet at berette.
Kl. 2.
Thomas Thomsen:
Klasse 2/3 var lidt ulige fordelt med hensyn til tidsstraf, der for en lille
ændring i forhold til forslag fra årsmødet.
Kl. 4.

Bruno Hansen:

Der skulle gerne komme flere deltagere, selvom DASU har taget det af
programmet. Klassen vil blive kørt som en CUP.
4. Kasseren.
Inge Henneberg:
Kasseren gennemgår regnskabet, som ender ud med et overskud på
14380,89,- kr.
Regnskabet godkendes.
Der er fra medlemmerne ros til udgifterne til porto er beskåret kraftigt.
5. Forslag fra bestyrelsen:
Ingen.
6. Forslag fra medlemmerne:
Kristian Jørgensen er utilfreds med de vægt grænser som der skal køres
med i Nysum, da det er fra NEZ-reglementet.
Der kan ikke laves om på dette i år, da klubben har søgt løbet som et
NEZ-løb, og derefter har tilbudt at tage DM´et med samme dag.
Det påpeges at beslutningsprocesserne ikke har været hensigtsmæssige.
Kørerne har ikke haft mulighed for at gøre indsigelser.
En kører kommer med den konklusion, at man jo kan vælge at smide den
afdeling væk, da der jo er mulighed for at smide et løb væk.
7. Kontigent:
Stigning for sæson
Aktiv kører
Husstand
Passiv

2010.
400,250,100,-

Stigningen vedtaget.

8. Valg af bestyrelse:
På valg er:

Bruno Hansen
Inge Henneberg
Ove Thomsen
Supp.
Børge Vinkler
Lars Nielsen
Revisor er:
Egon Buch modtager genvalg
revisorsuppleant
Leo T. Kristensen

Bestyrelsen foreslår:

Lea Thomsen
Egon Jacobsen
Karsten Olsen

Alle tre vælges ind.
Egon som Formand
Lea som Kasser
Karsten som bestyrelsesmedlem
Suppleanter:
Børge Vinkler modtager genvalg
Bøje Petersen stemmes ind.
Revisor er:
Egon Buch
revisorsuppleant :
Inge Henneberg.

9. Evt.
Der informeres om at der er kommet nye vægt grænser på hjelme til
internationale løb, så vær OBS på dette når i køber nye.
Generalforsamlingen blev afholdt i godt ro og orden.

