Generalforsamling 9/2-2013 på Syvsten Kro kl.13.
Antal deltagere: 44 medlemmer og bestyrelsen(minus Thorkild-Jimmy-Jesper).
Kurt byder velkommen.
Aksel bliver valgt til dirigent. Oplyser at indkaldelsen er rettidig varslet.
Kurt med formandens beretning. (ligges i mappen med klubbens referater).
Spørgsmål:
Jens Steffensen: Bliver der lavet ny bane i sæson 2013?
Svar: Kurt: Meget stort arbejde med miljøgodkendelser o.s.v og dyrt at lave om.
Ikke økonomi i klubben på nuværende tidspunkt.
Formandens beretning godkendt af forsamlingen.
Birgitte :
Gennemgår regnskab 2012 . Godkendt af forsamlingen.
Gennemgår budget 2013.

Godkendt af forsamlingen.

Kurt:
Gennemgår forslag til aktivitetskalender 2013. ( som skal godkendes af kommunen).
Spørgsmål:
Karsten Bobbel Christensen:
Bliver aktivitetsplanen lagt på hjemmesiden?
Om de datoer som står som disponibel evt. kunne blive lagt på så hurtigt som muligt?
Svar: Kurt:
Aktivitetsplanen bliver lagt på hjemmesiden når de er godkendt af kommunen.
De datoer som står med disponibel er til evt. event eller andet og de vil blive lagt ud på hjemmesiden ,så
snart klubben ved noget.
Egon Larsen: Kan man evt. flytte træning fra 25/9 til 18/9 ,da det er sidst på sæsonen.
Svar: Kurt:
Ikke umuligt, vil blive vuderet med andre løb på det tidspunkt, så det kommer medlemmerne til gode.

VALG:
Formand: Kurt
Kurt ønsker ikke genvalg. (Forsamlingen bliver enige om at udsætte denne post til allersidst).
Kasserer: Birgitte(konstitueret suppleant) ønsker valg.

Birgitte bliver valgt for 1 år.
Banechef: Martin Haven ønsker ikke genvalg.
Jonas Christensen bliver valgt for 2 år.
Sekretær: Karina ønsker genvalg.
Karina bliver valgt for 2 år.
Ungdomsrepræsentant: Jonas Christensen ønsker ikke genvalg.
Daniel Svenningsen bliver valgt for 2 år.
Rallycrossrepræsentant:Jens Steffensen ønsker ikke genvalg.
Jesper Christensen bliver valgt for 1 år.
Rallycross suppleant: Jesper Christensen ønsker ikke genvalg.
Per Nielsen bliver valgt for 1 år.
Folkeracerepræsentant: Jimmy ønsker genvalg.
Jimmy bliver valgt for 1 år.
Folkeracesuppleant: Dennis Steffensen ønsker ikke genvalg.
Bettina Ellgård bliver valgt for 1 år.
Crosskart repræsentant : Thorkild ønsker genvalg.
Thorkild bliver valgt for 1 år.
Suppleant for bestyrelsen: Birgitte ønsker ikke genvalg.
Henrik Bislev bliver valgt for 2 år.

Revisor: Jørgen Ring Andersen ønsker genvalg.
Jørgen Ring Andersen bliver valgt for 2 år.
Revisorsuppleant:Per Nielsen ønsker ikke genvalg.
Karsten Bobbel Christensen bliver valgt.
15 minutters pause for overvejelse om emner til formandsposten.
Kurt ønsker genvalg, bliver valgt for 2 år.
Eventuelt:

Spørgsmål: Jonna Helledie ønsker flere referater på hjemmesiden, så medlemmer kan følge med i hvad der
foregår i klubben?
Svar: Karina. År 2012 er der 5 referater lagt ind på hjemmesiden, efter aftale med bestyrelsen og
medlemmer skal før og efter møder fra løb ikke lægges på hjemmesiden. Vil blive drøftet i ny bestyrelse.
Svar: Kurt: År 2012 har der været afholdt mange møder for at få regnskab o.s.v fremlagt ,som der ikke er
lavet referater af.
Spørgsmål: Niels Helledie: Har tidligere tilbudt revisorhjælp og tilbyder igen.
Svar: Kurt: Bestyrelsen vil overveje dette og snakke om det til næste bestyrelsesmøde.
Spørgsmål:Dennis Munch:Syntes at tonen på klubbens hjemmeside skal være i ordentlig tone. Ikke kun
negativ omtale.
Alle tilstedeværende enige om dette.
Spørgsmål: Heidi Poulsen: Vil gerne at referat fra før og efter løb bliver lagt på hjemmesiden.
Svar: Karina: Vil blive drøftet i ny bestyrelse.
Spørgsmål: Heidi Poulsen : Har hørt at der var problemer med afgået kasserer, syntes bestyrelsen skulle
have reageret før og ikke først i august-september.
Svar: Kurt: Har forsøgt i flere måneder at få fremlagt regnskab, uden held, så et stort arbejde for Birgitte at
overtage. Har heldigvis fået meget hjælp af gammel kasserer Susanne Jensen.
Spørgsmål: Hans Poulsen: Vil gerne have lavet et udvalg som kun står for 3 dages stævne sæson 2013.
Svar: Kurt: Efter overdragelsesmøde vil der hurtigst muligt blive indkaldt til møde ang. 3 dages stævne 2013.
Spørgsmål:Jens Steffensen: Er det muligt at købe årskort til sæson 2013?
Svar:Kurt: Dette bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.
Oplysning: Karsten Ersted:Til sæson 2013 skal der laves, ny skitse over ryttergården. Karsten er godt i gang
med dette samt lave ansøgninger.
Overdragelsesmøde(ny og gammel bestyrelse) tirsdag.d.12/2-2013 kl.19.30 på Syvsten Kro.

