Referat af generalforsamling d. 14/2-15
Tilstede: Ca. 50 mand.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Aksel
2. Formandens beretning
Bestyrelsen startede sidste år med nye medlemmer.
Ungdomsafdelingen har været hård at holde styr på.
Der blev i starten af året indkaldt til møde om arbejdsreglerne. Der ligger ny liste på hjemmesiden. Det halter
stadig lidt med rengøringen. Dette område skal der
være mere obs. på.
Spørgeskema til åbent hus er analyseret og bliver måske gentaget igen i 2015.
Der bliver markedsført omkring løbene i Norge og
Sverige.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på 20 års
jubilæum arrangement.
Der er købt generator til klubben. Kabler lejes af Per,
hvor der er indgået en aftale om leje af kabler i fire år
og derefter er kablerne klubbens.
Der er lavet handicap toilet for ikke at leje dette til løb.
Kurt takker af som formand.
3. Godkendelse af regnskab 2014
Regnskab gennemgås.
Tom B. Larsen: Er der mulighed for at spare på pokaler
ne?

Anders Pedersen: Vi vil gerne støtte lokale og vi har
ikke haft problemer med leveringen. Hvis der har
manglet pokaler har vi altid kunnet ringe og så kom de
med dem, der manglede.
Jan Laulund: Kan generator og kabler lejes ud til andre?
Kurt Nielsen: Det er der ikke mulighed for, da vi ikke
kan reparere dem, hvis de går i stykker under udlejning
. Vi har heller ikke autorisation til det.
Regnskab godkendt.
4. Godkendelse af budget for 2015
Budget godkendt.
5. Godkendelse af aktivitetskalender
Ud over kalenderen er der mulighed for 10 event. Pt er
der fire event. Der skal bare findes datoer.
Bestyrelsen: Er der for mange træninger eller for lidt?
Alle: Det passer fint.
Birgitte Sørensen: Kan man melde sig til træning eller
invitere over Facebook til træning?
Intet svar på spørgsmål.
Kalender godkendt.
6. Indkomne forslag
Der ønskes ændring i paragraf 5. Der ønskes ændring
om ordet "skal" til "kan". "Betales kontingentet ikke ret
tidigt kan medlemmet få en skriftlig påmindelse herom
, ....." Forslag godkendt.
7. Valg af:
A: Formand. Bestyrelsen peger på Jonas Kristensen
som ny formand. Jonas er valgt.

A.A: Næstformand. Kurt Nielsen foreslås som ny
næstformand for en et års periode. Kurt er valgt.
B: Sekretær. Karina ønsker genvalg. Karina er valgt.
C: Banechef. Bestyrelsen foreslår Martin Haven. Martin
er valgt.
D: Kørerepræsentant folkerace samt suppleant. Jimmi
Jensen og Morten Pedersen er valgt.
E: Kørerepæsentant rallycross samt suppleant. Dennis
Christensen og Daniel Svenningsen er valgt.
F: Kørerepræsentant crosskart. Thorkild Kristensen er
valgt.
G: Suppleant til bestyrelsen. Henrik Bislev ønsker genvalg. Henrik er valgt.
H: Revisor suppleant. Jørgen Ring ønsker genvalg.
Jørgen er valgt.
8: Eventuelt
Der foreslås nye muligheder med pokaler. Der tages fat
i Karina om muligheder og priser.

