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Generalforsamling d.10/2-07 kl 13.00 i Sæby Kulturhus. 
  
57 fremmødte. 
53 stemmeberettiget. 
  

1. 1.    Valg af dirigent: Aksel Christensen foreslået/valgt. 
1a. Valg af stemmetællere: Camilla Trærup Christiansen og 
     Heidi Haugaard Jensen. 

  
2. 2.    Formandens beretning. 

Aksel orienterer lidt om 25 års jubilæumsløb. 
  

     3. Godkendelse af regnskab. 
Susanne orintere om regnskabet for 2006/ Godkendt. 
Susanne orienterer om budget for 2007/ Godkendt. 

  
4. 4.    Godkendelse af aktivitetskalender for 2007. 

Kristian Jørgensen orinterer: 
* En rettelse at vores Mini Leman bliver lagt lørdag d 15 september 
   da vi kun må kører en lørdag hver måned. 
* Der bliver spurgt til vores nye miljøgodkendelse, og  svaret at i år           kører vi efter den 
gamle, i hvert tilfælde indtil videre. 
* Aktivitetskalenderen lægges ind på hjemmesiden. 

    
5. 5.    Eksklusion af medlem. 

46 stemmer ja til eksklusion. 
  7 stemmer nej til eksklusion. 

  
6. 6.    Indkomne forslag: 

* Vedtægtsændring fra bestyrelsen paragraf 13 suppleant til kørerepræsentanterne. 
52 stemte ja, 1 stemte nej/ ændringen vedtaget. 
* Vedtægtsændring fra bestyrelsen paragraf 18 eksklusion af medlem. 
48 stemte ja, 4 stemte nej/ ændringen vedtaget. 

  
7. 7.    Valg: 

Formand: Kurt Nielsen foreslået/ valgt. 
Banechef: Jørgen Georgsen foreslået/ valgt. 
Sekretær: Heidi Georgsen foreslået/ valgt. 
Kørerepræsentant FR: Karsten Nielsen 
Kørerepræsentantsuppleant FR: Rasmus Andersen 
Kørerepræsentant RC: Kristian Jørgensen. 
Kørerepræsentantsuppleant RC: Robert A. Jensen 
Suppleant: Martin Haven foreslået/ valgt. 
Revisor: Kim Rosenbak foreslået/ valgt. 
Revisorsuppleant: Henriette Pedersen foreslået/ valgt. 

  
8. 8.    Eventuelt: 
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Der orienteres lidt mere om 25 års jubilæumsløb der skal løbe af stablen fredag til 3 
dagesløbet. 
Der orienteres om kontingentmedlemsskaber, at hjemmeboende børn over 18 år ikke indgår 
som husstandsmedlem, men som almindeligt medlem. 
Medlem lykønsker den ny bestyrelse, og håber at det fremover vil fortsætte i en positiv ånd. 
Så klubben ikke kommer i sådanne problemer en gang til! 
Der spørges til ungdomsafdelingen? 
Medlem vil gerne tilbyde sin hjælp, hvis en anden gider stå for koordinationen. 
Ingen i bestyrelsen har tid til at stå for denne afdeling. 
Endnu et medlem vil gerne hjælpe med at klargøre klubbilerne. 
Der er sponsoreret en bil til klubben som laves klar til åbent hus. 
Bestyrelsen vil prøve at få sat skub i ungdomsafdelingen 
Evt med et indlæg på hjemmesiden. 
  
Uddeling af vandrepokal: 
Årets bedste resultat: Troels Daarbak pga. han blev danmarksmester i kl 3 med 4 vundne ud 
af 6 mulige afdelinger. 
Jørgen Ring viser en film fra NEZ sæsonen 2006, samt uddeler en pokal til Troels Daarbak, 
da han blev samlet nr 6 i den klasse han deltog i, i NEZ cuppen. 


