
Referat fra generalforsamling 8/2-2014. 
 
Antal stemmeberettigede: 52 personer. 

Kurt byder alle fremmødte velkommen.  

Forslår Aksel Christensen til dirigent.   Aksel bliver valgt. Aksel varsler generalforsamlingen rettidig indkaldt. 

Kai Nielsen og Jørgen Ring bliver valgt til stemmetællere. 

Kurt fremlægger formandens beretning. Beretningen bliver vedtaget. 

Per Nielsen gennemgår regnskab.  Bliver godkendt. 

Per Nielsen gennemgår budget.     Bliver godkendt. 

Lone. E: Efterlyser regnskab over Uffe Holm show? 

Susanne: Ikke lavet særskilt regnskab over dette i år. Har været svært at lave regnskab i år , da der har været 
mange løse ender. 

Per gennemgår aktivitetskalender.  Bliver godkendt. 

Henrik : Hvordan bliver regler til klubmesterskab for ungdomskørere? 

Kurt : Bliver som efter cupregler. 

Daniel : Bliver der lavet et regelsæt til Mini Lemans? 

Karsten. E : Simon.H- Daniel-Brix vil laver udkast til et regelsæt til sæson 2014. 

Bestyrelsen fremlægger forslag: 

Forslag 1: 

Vedr. arbejdsdage på Ørnedalen.(forslag kan ses på klubbens hjemmeside). 

Aktive kørere hjælpe til på arbejdsdage. 

Forslag vedtaget. 

Forslag 2 : 

Ændring af træningsgebyr for passive medlemmer i FSAS. 

Gebyr ændres fra 50 kr til 100 kr. 

Forslaget vedtaget. 

Forslag 3: 

Vedr. kontigentstigning  år 2015 :(p.g.a  prisstigning ved DASU). 

Aktivt medlem : Fra 450 kr til 550 kr. 

Aktivt husstandsmedlem : Fra 200 til 300 kr. 

Aktivt ungdomsmedlem : Fra 200 til 300 kr. 



Forslag vedtaget. 

VALG: 

Næstformand: Per Nielsen bliver valgt for 2 år. 

Kasserer          : Anders Pedersen bliver valgt for 2 år. (får hjælp af Susanne med bogføring). 

Ungdomsafdelingen: Simon Max bliver valgt for 2 år. 

Supp. Bestyrelsen : Henrik Bislev bliver genvalgt. 

Revisor : Kai Nielsen bliver genvalgt for 2 år. 

Revisorsupp: Carsten Christensen bliver genvalgt for 1 år. 

Kørerrep. Rallycross: Dennis Christensen. 

Supp. Rallycross : Daniel Svenningsen. 

Kørerrep.Folkerace: Jimmy Jensen. 

Supp. Folkerace : Morten Pedersen. 

Kurt : Takker afgående bestyrelsesmedlemmer og byder nye velkommen. 

Karsten.E: Takker for 7 gode år i bestyrelsen. 

 

Under EVT.: 

Daniel.S: Ungdomsafd:  Mangler hjælpere til klubbiler. Der bliver arbejdsdage i ungdomsgaragen, dato’er bliver 
sat på hjemmesiden. Jan Jønsson- Jørgen .L.-Rasmus Nielsen melder sig, men skulle gerne være flere. 

Medlemmer kunne evt.komme med deres egen bil til åbent hus og køre rundt med fremmødte.(ikke låne ud til 
andre men selv køre rundt med passager). Per Nielsen – Rasmus Nielsen melder sig, men skulle gerne være 
flere. 

Lone og Karina: Mangler folk til cafeteria- boder sæson 2014. Fremlægger seddel. Mange har allerede meldt 
sig, men mangler stadig folk. 

Rasmus Nielsen: Syntes der skal laves en plan over åbent hus.Evt. holde foredrag over hvad det kræver at 
komme i gang med race. 

Heidi.P : Evt. lave skilte så besøgende ved hvor de skal henvende sig.  

Jan : Bliver der afholdt medlemsmøde inden sæsonstart ? 

Kurt : Dette bliver afholdt i marts måned ( dato kommer på hjemmesiden). 

Emil: Hvad med kursus’er i år? 

Kurt: Heidi. J lovet at være behjælpelig med dette i år.(evt. ved spørgsmål kontakt Heidi). 

Aksel takker for god ro og orden. 

Kurt: Takker de fremmødte .  

                                                                                                                                                Karina. 

 


