Generalforsamling Rallycross kørerforeningen RCD
Søndag den 24/3 2019 KL 13:00
Generalforsamlingen afholdes i klubhuset ved Søholmbanen, Montagevej 9, 6000 Kolding.
Indkaldt 3/2 2019 på: www.rallycross-info.dk
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:
Fmd. Stefan Thomsen bød de fremmødte velkommen og foreslog på bestyrelsens
vegne Bøje som dirigent og Jørgen som referent.
1. Begge modtog valget.
Bøje konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed
beslutningsdygtig med 17 tilstedeværende. Bøje gav derefter ordet til Stefan for
aflæggelse af beretningen.
2. Fmd. berettede at det har været en god sæson med velafviklede løb. Vi har i
2018 brugt en del af foreningens penge på PR. Vores engagement med Zibra
Sport TV er blevet meget positivt modtaget. På Motorsportsmessen i Herning
var der stor interesse for de udstillede biler og der blev uddelt en masse
visitkort med 2019 kalenderen, som var fremstillet til lejligheden. På messen
var vi placeret sammen med Crosskart og vi vil i det kommende år arbejde
aktivt for et tættere samarbejde til gavn for begge foreninger. I Super 2000
klassen har der været en fin fremgang og vi vil arbejde for at fremgangen
breder sig til de øvrige klasser.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger
3. Klasserepræsentantenes beretninger var ret kortfattede.
0-1600 Gr N, Andreas Trend Haven: Fin sæson, men desværre for få deltagere.
Andreas har i længere tid ønsket at blive afløst på posten og opfordrede til at
de tilstedeværende Gr N kørere til at finde en ny repræsentant. (Se pkt. 8)
Super1600, Kent Lunddorf var fraværende.
Super 2000, Casper Olesen: Klassen fungerer rigtigt godt og der er tegn på at
den fortsætter med at vokse.

Supernational: Peder T. Jensen: Berettede også om en god sæson og nye
kørere på vej.
4. Regnskab: Inge Henneberg gennemgik regnskabstallene og forklarede at årets
resultat ender på et underskud på 9376.-kr. Men som tidligere berettet er der
også brugt en del penge på PR og tilskuddet til DM-finalefesten bliver nok
ændret i 2019, så beløbet kommer medlemmerne mere direkte til gode og ikke
som tidligere et tilskud til musikken.
Regnskabet blev debatteret og efterfølgende godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag
6. Forslag fra medlemmerne. Der var indkommer 1 forslag fra Jørgen RingAndersen som omhandlede vedtægternes §5; Sammensætning af bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget og betyder således at DASU ikke mere har en
bestyrelsespost og at de løbsarrangerende klubber, som er medlem af
foreningen, har en repræsentant. Tidligere var det sådan at alle
løbsarrangerende klubber havde indflydelse. Nu er det kun dem der er medlem
af RCD.
7. Kontingent fortsætter uændret: Ved betaling inden 1.marts 450.-kr, efter
1.marts 600.-kr for aktive. Incl. nye startnumre hvert forår.
8. Valg af revisor: Gert Jakobsen blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant: Robert Jensen genvalgt
Dirigenten foreslog at man her forsøgte at finde en ny klasserepræsentant til Gr
N klassen. Efter lidt snak mellem de tilstedeværende Gr N kørere blev Gert
Kjeldsen foreslået og efterfølgende valgt.
9. Eventuelt: Rømer Motorsport er stoppet som dækleverandør til Gr N klassen og
Ejnar Houborg Jepsen har overtaget aftalen. Ejnar vil være tilstede ved alle løb.
Casper orienterede om mulighederne med Zibrasport efter at Zibra og DASU
har udsendt et fælles forslag. Forslaget omhandler en aftale med klubberne om
at sende fra alle offroad mesterskabsafdelinger. Det virker i øjeblikket som
DASU’s oplæg er kørt lidt fast og afventer respons fra klubberne.
Helle fra MNJ fortalte om udfordringerne ved direkte TV fra løbene mht.
betalende publikum. MNJ vil derfor igennem hele sæsonen lave undersøgelser
hos publikum for at finde ud af hvordan folk har fundet frem til løbene og vil
bruge undersøgelsen til den fremadrettede PR.
MNJ afholder offroad-racerskole d.5.+6.april med afsluttende prøve d.27.april
Herefter afsluttede dirigenten mødet og formanden takkede for et godt møde.
Derefter var der fri hyggesnak med kaffe og håndmadder.

Referat Jørgen Ring-Andersen

