
 

 

Generalforsamling 

Kørerforeningen RCD 

Søndag den 6 marts 2016 Kl. 13.00 

KAC´s lokaler på Søholmbanen  

Montagevej 9, 6000 Kolding 

DAGSORDEN:  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Klasserepræsentanternes beretninger  

4. Kassereren fremlægger regnskabet. 

5. Forslag fra bestyrelsen.  

6. Forslag fra medlemmerne.  

7. Fastsættelse af kontingent.  

8. Valg af revisor og suppleanter.  

9. Eventuelt.  

 

Referat 

1. Mødedeltagerne (29) blev budt velkommen af formanden Kristian Jørgensen som foreslog 

Jens-Kim Larsen som dirigent (og Jørgen Ring-Andersen som referent). 

Begge blev valgt og efter at Jens-Kim Larsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet gav han ordet til formand Kristian Jørgensen (KJ) for aflæggelse af beretning: 

2. KJ oplyste at der havde været ca 80 deltagere i sæsonens løb, hvilke er lidt over 

gennemsnittet for de foregående år. Men kun 18-20 kørere har deltaget i alle DM afdelinger. 

Desværre havde Nisseringen valgt at afholde deres DM på samme dato som EM/VM i Höljes. 

Det kan siges diplomatisk at det ikke var et godt valg! 

Forslagene fra RCD til nye regler om bl.a. sæder og selers levetid blev godkendt af DASU, så 

de nu må bruges 5 år efter udløb af homologeringen. Også de andre forslag som RCD 

indsendte blev alle godkendt til reglement 2016.  



 

I 2016 bliver der 6 DM + 1 afd af NEZ i Nysum som ikke tæller til DM. Åbningsløbet på 

Løvelbanen giver næring til lidt bekymringer med tanke på tidligere arrangementer hvor 

arrangøren ikke kunne holde tidsplanen med både RC og CK på én dag! Køreforeningen vil 

derfor holde øje med tidsplanen på dagen og hvis det igen giver problemer så vil 

klasserepræsentanterne tage affære. 

Beretningen blev godkendt.  

3. Klasserepræsentanternes beretninger: 

0-1600 Gr N Emil Kristensen: Pæn deltagelse i DM serien og forventer en fremgang i antallet i 

2016. Regler vedr turbobiler bliver gennemarbejdet i 2016. 

Super 1600 Jens-Kim Larsen: Kun 5 faste deltagere i klassen, men 17 i alt har deltaget i 

serien. Daniel Svenningsen vandt NEZ Super 1600. Gode erfaringer med den nye 

afviklingsform. 

Super 2000 Jesper Christensen: 29 deltagere i alt, men kun 8 har deltaget i alle afdelinger. 

En god sæson men mange spændende heat. Og så er der flere nye der har bestilt startnr til 

2016. Positivt. 

Supernational Peder T Jensen: En rigtig god sæson, men for få deltagere (18)  

4. Kasserer Finn Knudsen præsenterede regnskabet og gennemgik tallene. Regnskabet blev 

godkendt. 

5. Forslag fra bestyrelse. Ingen  

6. Forslag fra medlemmerne. Ingen  

7. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog at kontingentet hæves til 600.- kr, dog 

med den mulighed at man får rabat indtil 1/3. Således at hvis man betaler inden udgangen af 

februar så koster det stadig kun 450.- pr år. Efter 1.marts er prisen 600.- Bestyrelsen 

begrundede dette i at folk desværre er for sløve til at få betalt og RCD har brugt mange penge 

på ting som folk der ikke er medlem også får gavn af: F.eks.:  

- Pokaler+ blomster til DM festen. 

- Økonomisk tilskud til festen. 

- Kalibrering af vægten der bruges ved DM afd. 

- Beregningsprogrammet som alle baner skal bruge. (Her betalte RCD ca 10.000.-kr i 2015) 

- Behandling og indsendelse af reglementsforslag til DASU. 

Emnet blev ivrigt debatteret og mange gode ideer kom frem. Resultatet blev at forslaget blev 

vedtaget, og kontingentet giver nu ret til 1 sæt startnumre ved sæsonstart + 1 ekstra sæt i 

løbet af sæsonen. 

8. Valg af revisor: Her blev man enige om at bestyrelsen skulle revidere regnskabet. 

9. Evt: Erling Krog: Ønskede at reglementerne blev udsendt tidligere end 15.feb. KJ svarede at 

datoen er fastsat af DASU og hænger nøje sammen med andre internationale reglementer. 

Desuden kræver reglementsarbejdet en hel del tid. Forslagene fødes jo ofte ude i 

kørerforeningerne ved årsmøderne i oktober. Så sendes de til banesportsudvalget som skal 

gennemgå det hele, derefter sendes det til teknik og miljø udvalget og derfra videre til endelig 

godkendelse i DASU’s bestyrelse. Så tingene kan ikke gør hurtigere end nu. 

Erling Krog spurgte til proceduren ved udskrivning af NEZ mesterskaber. JRA svarede at NEZ 

mesterskabet fortsætter uændret, men der er godkendt et mesterskab mere for Supercar og 

RXLite. Det er egentlig det svenske mesterskab, som er solgt af SBF til en promotor og denne 

vil udvikle mesterskabet så andre lande også kunne være med, og da der findes en del 

Supercar’s  i Norge så blev der lavet en aftale med NBF så der køres en afd i Norge ud over de 



svenske afdelinger. Dette skulle så godkendes i NEZ da mesterskabet afvikles i flere lande. 

Men da der ikke har været danske Supercars som deltagere i mesterskaberne i flere år så var 

muligheden for en dansk afd ikke tilstede. 

Endvidere blev det drøftet om der kunne være mulighed for tilskud til startgebyret ved DM 

finalen, samt andre ting som der skal arbejdes videre med i bestyrelsen. 

Men konklusionen på det hele blev at der skal gøres mere for medlemmerne og dem der ikke 

vil være med skal tydelig kunne se at der er en fordel ved at være med i fællesskabet. 

Klassernes Facebook grupper er således forbeholdt medlemmer af RCD og bruges til hurtige 

informationer og debatter internt i kørerforeningen. Den eneste gruppe der er åben er 

Rallycross Danmark. 

------  

Efter generalforsamlinger har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand Jens-Kim Larsen (Super1600) 

Kasserer Finn Knudsen (MNJ) 

Kristian Jørgensen (DASU)  

Emil Kristensen (0-1600 GrN) 

Jesper Christensen (Super 2000) 

Peder T Jensen (Supernational) 

/referent  

Jørgen Ring-Andersen 

 

 

 

 


