Generalforsamling lørdag den 7/2-2009 kl. 13.00. i aktivitetshuset i
Hørby.
42 deltagere.
41 stemmeberettiget.
Kurt indleder med at sige et par ord om Preben Jensens dødsfald, og der bliver holdt 1
minuts stilhed.
1. dirigent vælges: Bestyrelsen foreslår Aksel Christensen - Aksel valgt.
2. Formandens beretning.
Kurt fortæller om den foregående sæson, løb, åben hus m.m.
Vi afholder i den kommende sæson 2009 finaleløbet i rally Cross lørdag den 3 oktober med
tilhørende finalefest.
Forventningerne til sæsonen 2009 er store.
Pt. er er der godkendelse af ny miljøgodkendelse i gang, men det blevet til en sej omgang, da
den skulle have været ude i høring for en måned siden, men det er stadig ikke sket af
forskellige årsager. Så vi må bare afvente og se tiden an.
Der blev lavet et ekstra banesyn før jul inden vi gik i gang med de nye ændringer af banen, så
vi fik godkendelse af fornyelserne ind de blev sat i værk.
Løbs ledere i sæson 2009 er:
Pinseløbet: Hans Poulsen.
3 dags løbet: Aksel Christensen.
Rallycross finale løbet: Myrna Larsen.
Formandens beretning godkendt.
Valg af stemmetællere: Hans Poulsen & Sonja Jensen.
3. Susanne fremlægger årets regnskab fra 2008.
Regnskabet godkendt.
Budget for 2009 fremlægges.
Budgettet godkendt.
4. Godkendelse af aktivitetskalender for 2009 Dennis Munch gennemgår aktivitetskalender og
den er lavet ud fra den gamle miljøgodkendelse. Så vi evt. kan blive nødsaget til at lave
ændringer når den nye engang bliver lavet færdig, og modsiger punkter i kalenderen.
Aktivitetskalenderen godkendes.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen har forslag til ændringer i punkt 8 & 18 i vedtægterne.
Ændringer i punkt 8 er at der fra 2010 vælges en crosskart repræsentant + suppleant og en
repræsentant fra ungdomsafdelingen til bestyrelsen. Forslag vedtaget.
Ændringer i punkt 18.
At folk der er i besiddelse, tager eller videresælger euforiserende stoffer på banen eller til
klubbens arrangementer bliver øjeblikkelig bortvist.

6. Valg af bestyrelse.
a. formand: Kurt ønsker genvalg – Kurt valgt.
b. Sekretær: Heidi ønsker ikke genvalg – Karina melder sig – Karina Jensen valgt.
c. Banechef: Martin(Suppleant) ønsker ikke genvalg – Ib Christensen valgt.
d. Suppleant: Martin ønsker genvalg – Martin Haven valgt.
e. 1. revisor: Kim Rosenbak genvalgt.
f. Revisorsuppleant: Henriette Pedersen genvalgt.
g. Kørerepræsentant FR: Karsten Nielsen – suppleant: John Christensen.
h. Kørerepræsentant RC: Per Nielsen – Suppleant: Ronnie Karlsson.
7. Eventuelt.
Karina spørger til planer om alternativt spor for rallycross/folkerace. Rallycross sporet er sat
i standby for i år, folkerace arbejdes der på at åbne det gamle spor og tage dette i brug.
Troels spørger til strøm i ryttergård, Per Nielsen vil lave beregninger til dette.
Klubbladet er nærmest gået i stå pga. manglende stof, så det bliver for eftertiden kørt ind
over hjemmesiden. Thomas spørger hertil hvad med dem der så har annoncer i bladet. Der vil
da blive lavet en bjælke på hjemmesiden til disse.
Der skal laves lidt justeringer med hjemme siden, så at formanden kan skrive direkte på
forsiden og kørerepræsentanterne kan skrive på deres sider. Og billederne der bliver sendt til
web-masteren skal selvfølgelig sættes ind. Karsten snakker med Søren(Web) om dette.
Per og Egon taget tjansen med højtalere i år, henter og bringer, sætter op og tager ned til
løbene.
Morten C. skaffer officials til løbene i 2009, men ikke til træninger.
Arne foreslår at der investeres i en elektronisk tavle til løbs lederen ved dommertårnet.
Folk med store udgifter som fx til løbs tilrettelæggelse mv. kan gå til bestyrelsen og få en evt.
telefon regning dækket helt eller delvist.
Klubben kan evt. købe mobiltelefoner med taletid til disse personer.

