
Generalforsamling i FSAS 

d. 28/10-21 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Robert Jensen. Robert bliver valgt. 

2. Formandens beretning 

Formanden fremsiger beretningen. Beretningen forefindes på hjemmesiden. Beretningen 

godkendt. 

3. Godkendelse af regnskab 2020 

Kasséren fremlægger regnskabet. Ingen spørgsmål eller indvendinger til regnskabet. 

Regnskabet er godkendt. 

4. Godkendelse af budget 2021 

Kasséren fremlægger budget. Ingen indvendinger til budget. Budget er godkendt.  

5. Godkendelse af aktivitetskalender 

Gennemgået på medlemsmøde i foråret. Godkendt på mødet der. 

6. Indkommende forslag 

Formanden har ikke modtaget nogle forslag. 

7. Valg af: 

a) Formand (Camilla ønsker genvalg) 

Camilla Andersen er genvalgt. 

b) Sekretær (Esben ønsker ikke genvalg) 

Magnus Jensen bliver valgt. 

c) Banechef (Chris ønsker ikke genvalg) 

Chris Kristensen fortsætter til generalforsamlingen i 2022. 

d) Ungdomsafdeling (Anne-Sofie ønsker ikke genvalg) 

Camilla Lindbøg Hansen bliver valgt.  

e) Kørerrepræsentant - Folkerace, samt suppleant 



Brian Sørensen og Dion Damgaard fortsætter til februar. 

f) Kørerrepræsentant - Rallycross, samt suppleant 

Karsten Hansen bliver repræsentant og Nikolaj Nielsen bliver suppleant. 

g) Kørerrepræsentant - Crosskart, samt suppleant 

Jens Bislev og Rasmus Nielsen fortsætter til februar. 

h) Suppleant til bestyrelsen (Henrik ønsker genvalg) 

Henrik Bislev er genvalgt. 

i) Revisor (Jørgen ønsker genvalg) 

Jørgen Ring-Andersen er genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen foreslår mulighed for at lave et udvalg, der afholder events på banen. Jesper 

Kristensen foreslår at høre firmaer, der i forvejen laver events. Bestyrelsen foreslår at tænke 

over det til næste generalforsamling.  

Bestyrelsen foreslår mulighed for at lave et festudvalg.  

Camilla Andersen fortæller om ansøgte løb til sæson 2022, klubløb i 2022 og tankerne om 

træning i 2022. 

Nikolaj Nielsen foreslår træningsdage for de unge, hvor en erfaren kører deler ud af sine 

erfaringer. Anette Pedersen foreslår at lave det for nye kørere også. 

Kurt Nielsen fortæller om banens situation. 

Anders Pedersen foreslår, at flere kommer ud at køre DM løb i 2022. 

 

Camilla siger tak til forsamlingen. 


