Generalforsamling Rallycross kørerforeningen RCD
Søndag den 8/3 2020 KL 13:00
Generalforsamlingen afholdes i klubhuset ved Nørlundbanen, Brandevej 19b, 7430 Ikast
Indkaldt 27/1 2020 på foreningens hjemmeside: www.rallycross-info.dk
Referat:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Gert Jakobsen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og
foreslog at punktet vedr. info om Viking RX Challenge blev flyttet til efter Evt. Dette blev
vedtaget og formand Casper Olesen fik ordet.
2. Formandens beretning.
Casper Olesen: Gennemgik sæson 2019. Der var en del udfordringer med resultatet efter DMfinalen hvor beregningen af stillingen blev ændret flere gang på grund af en suspensionssag
der trak ud. Tak til Gert for det store arbejde med reglement for den nye 1600 klasse. Også
tak for arbejdet med Motorsportsshow i Herning og for samarbejdet med Crosskart igennem
sæsonen. Zibra har kastet deres interesse på hestesport så der bliver nok ikke livesendinger i
2020. Der er rokeret lidt i bestyrelsen, så Gert overtager Super 1600 og Mike Sørensen bliver
ny klasserepræsentant i RC 1600 (afløseren for Gr.N)
3. Klasserepræsentanternes beretninger

Gert. Gr.N: Da sæsonen sluttede påbegyndte man arbejdet med reglement til den nye 1600 klasse som nu
afløser den gamle Gruppe N klasse. Der er allerede en del kørere som har vist interesse for klassen.
Casper. Super 1600 + Super 2000: S1600 har haft meget få deltagere i 2019, men med den nye
klasserepræsentant håber vi der sker en udvikling af klassen. Super2000 klassen har haft 38
deltagere i løbet af sæsonen og der er et fint sammenhold. Det er pt den største klasse i dansk
RC.
Peder T, Supernational: Fin sæson med flere deltagere end i 2018.
4. Regnskab.
Inge gennemgik regnskabstallene og besvarede nogle få spørgsmål. Regnskabet blev vedtaget
Der er pt. 73 betalende medlemmer i kørerforeningen.
5. Forslag fra bestyrelsen:
a. Vedtægtsændring:
Nuværende §5: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af klasserepræsentanterne fra 01600 Gr.N, Super 1600, Super 2000 og Supernational
Ændres til: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af klasserepræsentanterne fra de
respektive klasser. Forslaget vedtaget
b. Reklamer: reglement 5 stk. 54.103
”54.103 Reklame (gælder kun offroad) Ved offroad-arrangementer kan arrangøren i
tillægsreglerne forbeholde sig ret til at påsætte reklamer. Placering af disse reklamer aftales
inden sæsonstarten med kørerforeningen, dog er forruden forbeholdt køreren eller dennes
anmelder. Deltagerne kan fritages for på klæbning af arrangørens reklamer mod betaling af et
i tillægsreglerne fastsat gebyr. Fritagelse for reklamer må ikke overstige 1.000 kr. Reklamen
må være max. 2.000 cm2, dog højst 100 cm på den længste side.”
Det blev vedtaget at klasserepræsentanterne finder 2-3 mulige steder for placering af reklame
på bilen. Arrangørerne kan så, som en undtagelse i 2020, kontakte RCD inden løbet og aftale
hvilken af de aftalte pladser man kan benytte. I 2021 skal arrangørerne lave aftale inden
sæsonstart (udsendelse af tillægsregler). Dette skulle de også i år, men arrangørerne har
tilsyneladende ikke sat sig ind i reglementet, for ingen har kontaktet RCD for at aftale
placering i 2020.
c. Regler for den nye klasse RC 1600. Gert orienterede om vægt/effekt samt div detaljer blev
drøftet. Der bliver 4 rullefelter fordelt i hele landet, som er godkendt til rulning af bilerne i

klassen. Listen kan findes på www.dasu.dk så snart den er godkendt. Efterhånden som
sæsonen skrider frem kan man afgøre om der skal laves justeringer i reglerne. Regler bliver
dog kun ændret i løbet af sæsonen hvis der er 100% enighed blandt kørerne.
6. Forslag fra medlemmerne.
a. Gert Jakobsen. Ændring af §7 pkt. 8: ”Revisor” ændres til ”billagskontrollant”

Vedtaget

7. Fastsættelse af kontingent. Uændret 600.- kr. for aktive, men rabat hvis man betaler før
1.marts. Så er det kun 450.-kr
8. Valg af revisor og suppleant.
Gert Jakobsen genvalgt. Børge Vinkler er suppleant
9. Eventuelt.
Kaj Storgaard, MNJ, fortæller om Viking RX Challenge 11.oktober. Se mere på www.mnj.dk
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