Referat fra Generalforsamling 2011
12. marts, kl. 12.30 i KAC´s klubhus

28 var mødt op.

Valg af dirigent:

Jørgen Ring Andersen – JRA: Efter bestyrelsesmøde i formiddag ændres vedtægterne så
der fremover står at indkaldelse til generalforsamlingen vil fremkomme på
hjemmesiden.

Referent:

Lea Thomsen

Formandens beretning:

Egon Jakobsen

2010 har været et kanon godt år ang. race. DM-placeringerne i 2 af klasserne blev først afgjort til finaleløbet.
Dommerbataljer er taget i opløbet. Dette er snakket igennem, og der bliver strammet op vedr. flagposter og for løse
dommerafgørelser i 2011. Nogle stykke i bestyrelsen tog initiativ til at der skal prøves noget andet i 2011. Der er
endnu ikke nogen konkret hovedsponsor, men der arbejdes meget kraftigt videre på dette af banerne og det TVproduktionsselskab vi har lavet aftaler med. Informationen intern i kørerforeningen har været mangelfuld –
formanden – tager det på sine skuldre og kan kun beklage.
Søren Lyck: TV-aftalen svæver stadig. Kan vi på nogen måde sige til evt. sponsorer at der er TV-dækning på løbene?
Kurt Nielsen: (Dagens talsmand i samarb. mellem TV-selsk./banerne og kørerforeningen). Den hovedsponsor vi
regnede med vi havde, er sprunget fra i sidste øjeblik. Men da reklameværdien er meget stor, har TV-selsk. sat én
mand på jobbet til at finde en anden . Der er 2-3 firmaer der er svært interesseret, men vi ved først noget først i
næste uge. Derudover har TV-selsk. selv nogle i ”skuffen” – men de er ikke direkte relateret til vores sport.
Bøje: Hvordan ser det ud med baggrundene.
EJ: Det vides endnu ikke, så derfor vil disse blive sendt ud til klubberne når det er på plads.
Klasserepræsentanternes beretninger:
KL. 5
Claus Østedgaard:
Sidste år kørt godt. Håber vi kan fastholde deltager antallet. Der er sket enkelte ændringer i reglementet. Men ellers
intet at bemærke .
KL. 1

Jan Villadsen – (var ikke til stede)

KL. 2/3
Mads B. Petersen:
Intet at bemærke.
KL. 4
Bruno Hansen:
Det er jo en uddøende klasse lige pt. Der er interesse, men man ønsker ikke at deltage i så mange løb. Hvis der
kommer TV-dækning på køres der til de løb.

Kassereren fremlægger regnskabet:
Lea Thomsen
Regnskabet fremlægges til kommentarer. Overskud i 2010 er på kr. 38.867,19. Kassereren gør opmærksom på, at der
ikke er tilskrevet renter. Danske Bank har pga. den lave rente valgt ikke at udbetale renter til foreningskonti.
Regnskabet godkendes.

Forslag fra medlemmerne:
Forslag 1.
Forslaget går videre til klasserepræsentanten. Det kan først tages op til årsmødet – det er de pt. aktive kørere der
har bestemt dette.
Forslaget lød: Gearkasse skal være original og svare til homologeringsattesten. 279B-2.19.3. Udveksling og differentiale.
Udveksling skal følge homologeringsattestens mål.
Disse to linje Rettes
Fra:
Differentialespærre er forbudt, også i biler som i originaludførelse har monteret differentialespærre.
Til:
Differentialespærre er forbudt, dog ikke i biler som i originaludførelse har
monteret differentialespærre.

Forslag 2.
Forslag a, b og c trækkes. Det blev aftalt, at der indføres mere åbenhed, og at man bruger mail at videresende
informationer eller stille spørgsmål inden beslutninger tages.
Forslaget lød:
a)Ved forhandlinger omkring Tv og sponsoraftaler kan foreningen udpege en forhandlingsperson der er ansvarlig for
forhandlingerne. Pågældende person refererer tilbage til bestyrelsen og kan ikke selvstændig indgå aftaler uden bestyrelsens
accept
b) Aftaler der vedrører klassesponsorer, afgivelse af annonceplads og lignende forhold skal inden indgåelse forelægges
klasserepræsentanterne til godkendelse jævnfør vedtægternes punkt 12
c)Bestyrelsesmøder skal indkaldes med rimelige tidsfrister, mindst 1 uge og der skal udfærdiges skriftligt referat ved alle møder

Forslag 3.
Det er ikke kørerforeningen der bestemmer dette, men løbsarrangørerne. Det blev vedtaget at indstille forslaget til
banerne.
Forslaget lød:
a) Jeg vil foreslå Kristian Jørgensen som speaker til alle rallycross løb i 2011. Han kan alle kørernes navne, kan rallycrossreglerne
til fingerspidserne, han har en meget stor berøringsflade til alle kørerne i ryttergården, han ved alt. Synes det var rigtigt godt til
de løb han speakede i 2010, det var på et meget højt niveau, det er en rigtig god måde at sælge vores sporten på over for
publikum.
b) Han kunne også være et rigtig godt bud på en person der ser TV udsendelsen igennem inden den kommer på landsdækkende
TV.

Fastsættelse af kontingent:
Der enighed om at kontingent 2012 er det samme som 2010.
Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter:
På valg er:
Egon Jakobsen
Lea Thomsen
Børge Vinkler
Thomas Thomsen
Egon Buch
1. og 2. suppleant
Ind blev valgt: Egon Jakobsen
Mike Sørensen
Esben Staudt
Frands Waldeck
Michael B. Nielsen
Bestyrelsen har konstitueret sig således:

(modtager genvalg)
(modtager ikke genvalg)
(modtager ikke genvalg)
(afgår før tid) Morten Schnack indgår i bestyrelsen i 2011 i stedet
Revisor

1.Suppleant
2.Suppleant

Egon Jakobsen (formand)
Mike Sørensen (næstformand)
Claus Østedgaard (kasserer/sekretær/startnr.)
Morten Schnack (bestyrelsesmedlem)
Esben Staudt (bestyrelsesmedlem)
Frands Waldeck (1. suppleant)
Michael B. Nielsen (2. suppleant)
Peder T – revisor
Lea Thomsen– revisorsuppleant
Eventuelt:
Mads B. Petersen: Vi skal passe på ikke at oversælge Superfinalerne. Vi skal mere fokusere på A-finalerne.
Kristian Jørgensen: Når vi nærmer os DM-afslutningen, er der helt sikker nogen af dem der ligger helt fremme der
ikke vil være med.
Kurt Nielsen: Superfinalerne er bl.a. kommet op igen i et forsøg på at holde publikum til det hele er slut. Der bliver
pengepræmier til alle deltager i Superfinalerne, men hvor mange og hvordan de fordeles har vi endnu ikke på plads.
Thomas Thomsen: Er det for at holde på publikum eller for kørernes skyld der skal køres Superfinaler. At
markedsføre rally-cross på Superfinaler er ingen god ide. Med kun ca. ½ times sendetid bliver det noget rod. Der er
ingen problem i selve Superfinalerne, men at sælge det på TV kan være det.
Mads B. Petersen: Det er OK at lave Superfinaler for at holde på publikum. Men at bruge det i TV kan evt. give dårlig
reklame.
Kristian Jørgensen: Er der ikke ved at være så mange kørere i klasserne at man kan afvikle heatene klassevis.
Publikum kan ikke finde ud af det med at blande klasserne.
Søren Lyck: Det kan godt blive lidt kedeligt at være oppe mod de samme kørere i alle heat.
Esben Staudt: Tror det kan udvikle nogle af kørerne hvis der køres klassevis.
Kurt Nielsen: Det er planen at der skal laves en slags CV på alle kørerne således at deres profiler kan blive lagt ind i
programmet. Så kan publikum bedre følge med i det når der er billede og beskrivelse på.
Egon Larsen: På Nysum skulle vi lave en hurtig seddel med oplysninger – men den kunne sikkert ikke læses når den
var lavet hen over motorhjelmen. Lav et skema der ligges på hjemmesiden til udfyldelse.
Kristian Jørgensen: Kan der tilføjes i tillægsreglerne at alle skal køre med stationær lysende lampe bagud – så de kan
ses i støv. (Alle syntes det var en god ide).
Jørgen Ring Andersen: Klasserepræsentanterne skal henvende sig til kørerne og DASU omkring dette.
Egon Jakobsen: Kan klasserepræsentanterne ikke lave et oplæg så vi kan få det indført.
Mødet sluttede herefter, og formanden takkede for god ro og orden og ønskede alle en fortsat god weekend.

