
Generalforsamling 6/2-16 Sæby. 
        Tilstede : 68 medlemmer. 

1 : John Hejslet valgt til dirigent. 
 
1a : Kurt Nielsen og Betina Grønhøj vælges til stemmetællere. 
 
2:  Formandens beretning.  
     Godkendt af forsamlingen. 

                      3: Regnskab fremlægges af kasserer Anders. 

                          Godkendt af forsamlingen. 

4:  Budget fremlægges af kasserer Anders.  
    Godkendt af forsamlingen. 
    Anders takker Susanne Jensen for stor støtte med regnskabet. 
 
5: Aktivitetskalender v/Jonas.  
Godkendt af forsamlingen. (Ikke godkendt af kommunen endnu). 
 
6:Indkomne forslag. 
Bestyrelsen indstiller Sonja Jensen som æresmedlem. 
For hendes mangeårige arbejde i klubben. 
Godkendt af forsamlingen. 
 
7:Valg af: 

      A : Næstformand : Stefan Grønhøj bliver valgt. (2 år) 

B : Kasserer : Anders Pedersen bliver valgt.(2 år) 
 
B1: Banechef: Martin Haven går af før tid af personlige årsager. 
Jimmy Elbo bliver valgt. ( 1 år). 
 
C : Ungdomsafdelingen : Morten Christensen bliver valgt.(2 år) 
 
D : Kørerrep. Folkerace: Jimmy Jensen- Søren Nielsen bliver valgt. 
(1 år) 
 
E . Kørerrep. Rallycross: Dennis Christensen- Jens Bislev bliver valgt. 



 (1 år). 
F : Kørerrep. Crosskart: Mads Pedersen bliver valgt. (1 år). 
 
G : Suppleant bestyrelsen : Henrik Bislev bliver valgt. ( 

      H :Revisor: Kai Nielsen bliver valgt. ( 2 år). 

 

   8. Eventuelt: 

      Kurt fortæller hvordan det går med planer ang. ny bane. 

Kedeligt med avisskriverier ang. dette. Klubben vil gerne have 
arbejdsro omkring dette. Klubben på udkig efter egnet område. Har 
haft flere positive møder med kommunen. Kommunen vil være 
behjælpelige, med miljøplan omkring nyt område når det findes. 
Der er lavet et udvalg, Jonas – Kurt – Anders som arbejder med ny 
bane. Senere skal der laves flere udvalg omkring bane- oprydning 
o.s.v. 
Der vil blive lavet nyhedsbreve som bliver lagt på klubbens 
hjemmeside, når der sker nye ting omkring banens fremtid. 

 
Lone opfordrer medlemmer til at huske at læse nyhed brev fra 
DASU. 
Få rettet mail adresser på Dasu under medlemmer. (log ind) 

 
Jonas takker Kurt for hans store arbejde i klubben.  

 
Jimmy Elbo får overrakt pokal som årets official. 

 
Bobbel Carsten får kurv, i anledning af hans 60 år fødselsdag. 

 

Jonas takker forsamlingen for god ro og orden under 
generalforsamlingen. 

 
Overdragelses møde 17/2-16 kl.19 hos Sæby VVS Skovalleen 19 

9300 Sæby 

 


