
Nyt fra Kørerforeningen  

Bestyrelsesmøde  29-12-2012 i Silkeborg. 

Først Godt nytår til jer alle, Glæder os til 2013. 

1)Kørerforeningens opgaver i 2013. 

Som noget nyt vil foreningen støtte privat personer eller Teams, som kunne bruge økonomisk støtte til 

arrangementer eller andre tiltag, som fremmer sporten, det kunne f.eks. være noget lokalt i forbindelser med 

markeder eller udstillinger. 

Vi vil også betale til en side i autosport i hvert nummer i 2013, Kristian Jørgensen vil være skribent, og det vil være 

muligt for medlemmer at indsende materiale til ham, som så laver vores side. 

Og som altid yde tilskud til præmiefester og arrangementer i løbet af sæsonen. 

2)Startnumre.  

Startnumre til 2013 skal bestilles senest medio Februar, og vil kunne udleveres ved generalforsamlingen 31 Marts, 

eller ved kontakt til din klasserepræsentant.  

Pris for ikke medlemmer vil være 275,- for et komplet sæt, for medlemmer er dette gratis.  

STARTNUMRE kan bestilles på  rcdbestyrelse@gmail.com  eller ved din klasserepræsentant.   

 

Det er aftalt mellem arrangørerne, RCD og DASU at startnumrene fra Kørerforeningen er de eneste der benyttes. 

 

Arrangøren kan som i 2012, sælge forruden til en sponsor ved de løb som der er Superfinale eller andet ekstra 

arrangement, frikøb koster 1000,- 

3) Løb i udlandet. 

31.Aug-1.Sep vil der blive kørt en afdeling af DM på en bane nær Berlin, mere info følger. 

4)Økonomi.  

Klubbens formue er i dag ca. 33.000,- For at vi kan forbedre denne, og gøre mere for i kørere, er det vigtigt at alle 

melder sig ind, Kørerforeningen vil gerne meget mere, men uden fælles opbakning og støtte, kommer vi ingen 

vegne.  

5)Kontingent. 

Kontingent til kørerforeningen er 400,-kr.  Beløbet kan indbetales på giro: +01 +2499428< 

 Eller bank: Regnr. 1551 konto 2499428. 

 Husk at mærke indbetalingen med navn, adresse, tel. + mail, og evt. startnr.  

 Hvis du er nyt medlem skal indmeldelsesblanket udfyldes. http://www.rallycross-

info.dk/RCD/INDMELDINGSBLANKET.doc 

5) Løb på Jyllandsringen. 

Vi skal i 2013 køre 3 opvisningsløb på Jyllands Ringen. Det vil kun være medlemmer af køreforeningen som kan 

deltage, og deltagerne vil blive valgt efter DM stillingen henholdsvis Mandag efter DM 2, Mandag efter DM 3, Og 

Mandag efter  DM 4. MERE INFO FØLGER. 

6)Næste møde  

mailto:rcdbestyrelse@gmail.com
http://www.rallycross-info.dk/RCD/INDMELDINGSBLANKET.doc
http://www.rallycross-info.dk/RCD/INDMELDINGSBLANKET.doc


Næstebestyrelsesmøde bliver 31.Marts klokken 1030, og igen 19.Maj klokken 2000. Generalforsamlingen vil blive 

afholdt 31 Marts klokken 1230. Forslag/tilmelding på rcdbestyrelse@gmail.com  mere info følger. 
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