
                           Generalforsamling lørdag d.12/2-2011 i Hørby. 

Antal fremmødte :  46 (45 stemmeberettigede.) 

1.Aksel Christensen valgt som dirigent. 

2.Formandens beretning.  

3.Klubbens regnskab/budget. Godkendt af forsamlingen. 

4.Klubbens aktivitetskalender. Godkendt af forsamlingen. 

5.Indkommet forslag:                      Fra Simon Overgård. 

Forespørgsel om der ikke kan køres U18 til 3 dages stævne sæson 2011? 

Svar: Løbene til sæson 2011 er søgt i december. 

 Hans P. er løbsleder til 3 dages sæson 2011, lover at vil se om der er plads/tid  så 

U18 kan køre til 3 dages sæson 2011. 

6. 

a . Kurt Nielsen bliver valgt som formand. 

b. Egon Larsen bliver valgt til næstformand. 

c. Martin Haven bliver valgt til banechef. 

d. Karina Jensen bliver valgt til sekretær. 

e. Karsten Nielsen bliver valgt til repræsentant for ungdomsafdelingen. 

f. Birgitte Sørensen bliver valgt  til kørerrepræsentant for folkerace. 

g. Pernille Pommerencke bliver valgt til kørerrepræsentant for rallycross. 

h. Thorkild Kristensen bliver valgt til kørerrepræsentant for crosscart. 

i. Ib Kristensen bliver valgt til suppleant bestyrelsen. 

j. Jens Steffensen bliver valgt til suppleant for folkerace. 

k. Jesper Christensen bliver valgt til suppleant for rallycross. 



l. Jørgen Ring Andersen bliver valgt til revisor. 

m. Per Nielsen bliver valgt til revisorsuppleant. 

Eventuelt: 

Aksel Christensen udråbes til æresmedlem af F.S.A.S. 

Søren Trærup syntes at rallycrosskørerne bliver tilgodeset frem for 

folkeracekørerne. Problemet drøftes. 

Søren Trærup spørger om der  i sæson 2011 bliver optaget en dvd af 3 dages 

stævne som der blev i år 2004. Dette drøftes. 

Dennis Steffensen spørger om der er mulighed for strøm til kørerne til 

folkeracecupløb? 

Dette bliver vedtaget på et møde senere på året, da det skal være alle kørere der 

vil have strøm (på grund af prisen). 

Snak angående event for firmaer på banen drøftes.  

Bliver enige om at dette er positivt, så bestyrelsen arbejder videre med dette. 

På næste bestyrelsesmøde skal der laves udvalg til f.eks cafeteria –bane-officials- 

o.s.v. 

Næste møde onsdag d.23/2-2011 kl. 19.30 på Syvsten Kro. 

                                     

                                                                                            Karina. 

 

 

 

 


