Generalforsamling 13/2-2010 i Hørby forsamlingshus.
Tilstede : 55 fremmødte. 52 stemmeberettigede.
Kurt byder velkommen.
Aksel Christensen bliver valgt som dirigent.
Fortæller at indkaldelsen er varslet rettidigt.
Kurt fremlægger formandens beretning.
Susanne gennemgår klubbens regnskab.
Kai. F : spørger angående beløbet til strøm i regnskabet?
Susanne :Det er det beløb, der er indbetalt fra kørerne.
Forsamlingen godkender regnskabet.
Budget 2010 bliver gennemgået.
Forsamlingen godkender budget 2010.
Dennis : Fremlægger aktivitetskalender 2010.
Forsamlingen godkender aktivitetskalender.
Valg:
Næstformand : Dennis Munch bliver genvalgt.
Kasserer : Susanne bliver genvalgt.
Banechef : Martin Haven bliver valgt.
Ungdomsrepræsentant: Tom bliver valgt.
( Lasse-Morten-Rasmus vil hjælpe Tom med denne post).
Rallycross kørerrepræsentant: Egon Larsen.
Rallycross kørersuppleant : Pernille. P.

Folkerace kørerrepræsentant : Karsten. N.
Folkerace kørersuppleant: Jens Steffensen.
Crosscart kørerrepræsentant: Anders Sørensen.
Suppleant til bestyrelsen : Ib Kristensen.
Revisor : Kai Nielsen.
Revisorsuppleant : Henriette Pedersen.
Eventuelt :
Kurt takker afgående webmaster. Byder velkommen til ny webmaster Per.
Aksel: Laver sammen med øvrige løbsledere nye tillægsregler til alle løb.
Aksel : Skal der være strøm i ryttergården til cup folkeraceløb 2010 ?
Tilstedeværende folkeracekørere siger nej til dette.
Kurt opfordrer folkeracekørerne til at snakke sammen, om det bliver nødvendigt
til sæson 2011.
Jens Steffensen: Hvor står de pokaler, der er vundet for hold?
Kurt svarer: bestyrelsen vil finde egnet sted, hvor disse kan opbevares.
Rasmus : Da det tit er et problem at finde flagfolk til løb, kunne der ikke købes lysstolper?
Aksel : de koster ca. 35000 kr pr. post.
Kurt : Ved forespørgsel koster dette 120000 kr, at få lavet på Ørnedalen.
Troels: Er der planer om baneændring i sæson 2010?
Kurt: nej, det bliver først i sæson 2011. Egon har udarbejdet en ny plan over
baneændring, som der bliver arbejdet med.
Susanne: Opfordrer folk til at melde sig til diverse kursus’er.
(flag-teknisk-løbsleder).

Esben Staudt: Kunne man ikke samtidigt med folkeracelicens prøve, tage
flaglicens?
Kurt : Der er forespurgt ved DASU men ikke gennemført endnu.
Michael: Evt. billigere kontigent til dem der tager flaglicens?
Sonja: Dårlig ide’, da alle frivillige laver et godt stykke arbejde.
Morten: Er der fundet ny officialchef til sæson 2010?
Kurt: Ib Kristensen er blevet valgt. Så alle, hjælp Ib med denne post.
Kurt: Vi mangler bestyrer til cafeteriet sæson 2010.
Så beder alle tænke over, om de evt. har et bud til denne post.
Ib: Takker Morten for godt forarbejde med officialchefposten.
Kai F : Kunne der sørges for at veste osv. er rene til løb?
Kurt: der er indkøbt vaskemaskine til samme formål.
Sonja: Opfordrer folk til at hjælpe med at finde nye emner til annoncer i
løbsprogrammet.Der mangler 2-3 pers. som kan hjælpe med at få programmet
lavet til sæson 2010.(Nu er der Kitty-Susanne-Sonja-Karina).
Aksel takker for god ro og orden.
Kurt overrækker pokal til Morten ( årets official).
Takker medlemmerne for fremmøde og håber på en god sæson 2010.

