
 

Generalforsamling 
Kørerforeningen RCD 

Søndag den 9. marts 2014 Kl. 13.00 

Generalforsamlingen holdes i KAC´s lokaler 

Montagevej 9, 6000 Kolding 
Mødereferat: 

Formand Brian Nielsen (BN)byder velkommen til de 26 stemmeberettigede der var mødt frem. 

Dernæst blev Esben Staudt foreslået og valgt som dirigent og Jørgen Ring-Andersen som 

referent. 

Pkt 2 Formandens beretning blev efter aftale i bestyrelsen aflagt af Kristian Jørgensen (KJ) 

Det blev bl.a. nævnt at man var lidt skuffet over kvaliteten af den midlertidige RC-bane på 

JyllandsRingen. Banen levede slet ikke op til dagens standart og heller ikke til hvad arrangøren 

forud for løbet havde lovet. F.eks. blev højtaleranlægget slukket under sidste heat fordi man 

skulle overrække pokaler til en anden klasse samtidig! 

Der havde været succes med at få flere udenlandske kørere med i DM og det forlyder at der 

kommer flere i 2014. Foreningen har et stigende medlemstal (pt.58) og det tyder på god 

opbakning til den nye sæson. 

Pkt 3 Klasserepræsentanternes beretninger: 

0-1600 (BN): Skriftlig beretning blev uddelt. Kommenteret og godkendt. 

Super 1600 (KJ): Mellem 10-16 kørere i DM afdelingerne men en tæt fight i toppen i hele 

sæsonen. I 2014 forlyder det at der vil være 14-16 deltagere i klassen. Der arbejdes på at få 

TV eller præmiepulje til klassen. Kort debat bl.a. om NEZ deltagere (deltagere fra lande 

udenfor NEZ kan ikke deltage) 

Super 2000 (Dennis Christensen): I gennemsnit 18 deltagere til DM løbene med meget flot 

race. 

Supernational (Peder T Jensen): God og stabil deltagelse med flere nordmænd i -13 og flere 

har meldt deres deltagelse i den kommende sæson.. Alt i alt en god sæson uden store 

problemer. 

Alle beretninger blev godkendt. 

Pkt 4 Kassereren (Mike Sørensen) fremlægger regnskabet. Det udviser et underskud på ca. 

25.000.- som dog dels skyldes en regning fra Nisseringen som var så længe undervejs at den 

kom med i dette regnskabsår selv om den hører til 2012, men kassebeholdningen bliver 

mindre og mindre hvis ikke alle støtter op om foreningen. Hidtil har RCD jo betalt for pokaler 

og blomster til DM vinderne, også til dem der ikke var medlem! Dette og andre tiltag vil 

bestyrelsen forsøge at rette op på i den kommende sæson med medlemmernes støtte. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Pkt 5 Forslag fra bestyrelsen:  



1. Bestyrelsen foreslog at kontingentet igen opkræves af kassereren i stedet for 

klasserepræsentanterne. Vedtaget.  

2. Bestyrelsen foreslog at man igen indfører det årlige medlemsmøde efter sæsonafslutningen. 

Vedtaget. 

Vedtægterne redigeres med ovennævnte ændringer. Se http://www.rallycross-

info.dk/RCD/vedtaegter_RCD.pdf 

Pkt 6 Forslag fra medlemmerne: 

Forslag 1 Ole Lau: ”Har et ønske om at det der relevant for Rally Cross, kommer på Rallycross-

info og køreforeningens hjemmeside bliver opdateret.” Vedtaget.  

Al information, alle mødeindkaldelser (fælles + klassemøder) skal lægges på RCD’ 

hjemmeside. Facebook bruges ikke til andet end ”hyggesnak” og klassernes Facebook grupper 

er kun for medlemmer af RCD. 

Forslag 2 Ole Lau: ”Hvis man har et forslag om nogle ændringer, send dem til 

klasserepræsentant så han kan indkalde til en afstemning evt. en løbsdag når der er nogle 

punkter” Vedtaget. 

Forslag 3 Esben Staudt: ”Udgifter til pokaler/blomster fra Rally Cross køreforeningen, til div. 

DM afviklinger, kan kun overrækkes til personer, der har tegnet medlemskab af 

Køreforeningen.” Vedtaget. Man skal være medlem af RCD ved anmeldelsen til løbet for at få 

DM pokal og blomster. 

Forslag 4 Esben Staudt:  ”Facebook gruppe Super 2000, kan ikke bruges til nogen former for 

afstemninger, vedr. tekniske reglementsændringer/forslag til Rally Cross Køreforeningens 

årsmøder/generalforsamlinger”  Vedtaget (se også forslag 1) 

Forslag 5 Esben Staudt:  ”Opstilling til valg som klasserepræsentant på årsmødet, kræver 

medlemskab af Rally Cross Køreforeningen” Vedtaget 

Forslag 6 Esben Staudt:  ”Billeder/presse omtale i Autosport, er forbeholdt medlemmer af 

køreforeningen.” Vedtaget (kan rent praktisk være vanskeligt at overholde, men anbefales) 

Forslag 7 + 8 Rasmus Nielsen: Begge forslag er tekniske forslag vedr. vægt og disse forslag 

skal drøftes ved klassemøder i løbet af sæsonen og efterfølgende sendes til DASU / 

banesportsudvalget for indførelse i reglement 2015. 

 

Pkt 7: Kontingent. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet med 50.-kr til 450.-kr for 

aktive. Passive medlemmer 225.-kr Husstandsmedlemsskab 275.-. Gældende fra 2015! 

Vedtaget 

 

Pkt 8: Valg af revisor: Kurt Nielsen, genvalgt, ny revisor suppleant Per Nielsen 

 

Pkt 9: Evt: 

KAC (Søholm) har et jubilæunsstævne 7.+8.juni hvor man vil invitere RC til at køre et par 

omgange som opvisning. 

HMS har et opvisningsløb i Silkeborg. Her er der også mulighed for at vise sin RC bil frem. 

På Vandel er der planer om et træningsarrangement over 2 dage i august. Mere info følger. 

Nysumbanen udbygges på fuld kraft og formand Finn Knudsen orienterede om projektet som 

man håber at kunne indvie til NEZ løbet. Det vil dog ikke være helt færdigt, men brugbart. 

Formand Brian Nielsen takkede de fremmødte for en god debat og afsluttede 

generalforsamlingen.                                                                                         Referat JRA  
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