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Deltagere
Odense
Vejle
Hobro
Aalborg
Glostrup
Birkerød
Skanderborg
Randers
Tinglev
Kim Nielsen
Christer Rasmussen
1. Valg af dirigent
Bjarne Callesen
2. Valg af referent
Christer Rasmussen
3. Formandens beretning
Tilfredsstillende år, dog men en kedelig sag i On-road Super Stock hvor en deltager med opdaget i
teknisk kontrol med en motor der så ud til fysisk at være ændret i timing, deltageren blev på dagen
frataget resultatet fra runden, og efter følgende tog bestyrelsen sagen op og udelukkede
deltageren for resten af sæsonen i Super Stock klassen, deltageren valgte at anke sagen, hvorefter
bestyrelsen tog sagen op igen og fandt frem til samme beslutning. Desværre valgte On-road
udvalget at trække sig fra bestyrelsen efter sagen, det respektere vi men er selvfølgelig kede af.
4. Regnskab
Mindre Underskud på 3680,90kr. Grundet indkøb af Laptop, motor tester, samt betaling af pokaler
fra 2016
5. Klubber
Heden RC - Optaget
6. Behandling af indkomne forslag
• Forslag fra Blackhill: Skal Stock være en mesterskabs klasse?
Snak om hvorfor klassen blev lukket, mangel på deltagere og derfor ikke økonomi til indkøb
af pokaler. Snak om hvor fremtidige deltagere i klasser skal komme fra. Off-road udvalget
beslutter en løsning.
• Forslag fra Odense: Generelle spørgsmål omkring bestyrelsens arbejde?
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•

Manglende hjælp fra bestyrelsen, der bør være en repræsentant tilstede til afslutning. Snak
omkring punkterne. Konklusionen må være en opfordring til klubberne om at blive bedre til
at håndhæve reglerne, og regler skal tilrettes en smule. Samt at bestyrelsen skal have
rettes op på information på hjemmeside og facebook. Vedtægter bør gennemgås.
Forslag fra RC Kongen: Klubben beslutter dæk til deres bane?
Fordele og ulemper snakkes igennem, konklusionen må være at det bliver en dyrere løsning
for de fleste. Der opfordres til at der ikke ændres på dæk valg denne sæson.
Forslag fra RC Kongen: Ny struktur?
Da ingen af de nævnte personer fra forslaget har givet generalforsamlingen besked på at de
ønsker at indgå i bestyrelsen, er det svært at godkende forslaget, personerne opfordres til i
første omgang at indtræde i bestyrelsen, på nuværende vilkår.
Forslag fra Skanderborg: Regler omkring sponsorat?
Bestyrelsen skal skriftligt informere omkring hvis der indgås en sponsor aftale, der skal
overholdes ved alle arrangementer, evt. i forbindelse med levering af numre eller pokaler.

7. Valg til bestyrelse
Formand Kim Nielsen ønsker ikke genvalg
Ulrich Rasmussen valgt til Formand
Chris Nielsen valgt til On-road udvalg
Kim Nielsen valgt til Off-road udvalg
Mogens Pedersen valgt til Sekretær
8. Valg af revisor
Bjarne Callesen modtager genvalg

