1 Valg af dirigent:
Jan Søndergård, Det bekræftes at der er indkaldt korrekt.
2: Formandens beretning:
Som aflastning for Niels Kr blev Bente Nielsen i starten af året indsat som bogholder
for klubben. En effektiv hjælp. Tak til Bente.
Vi havde ubudne gæster i foråret. De tømte vores tank med fyringsolie. Som følge
deraf har vi indkøbt 2 varmepumper til at klare opvarmningen i stedet. De skulle
også gerne give en besparelse i det lange løb.
Troels og Inge er stadig de mest effektive skribenter som vi har i klubben, men de
må gerne få lidt konkurrence. Forstå det på den måde at redaktøren fortsat mangler
indslag eller blot billeder fra arrangementer, e v t med en lille bemærkning.
Stormen Bodil har også været på besøg her på banen, og har bl.a resulteret i at vi
skal have nyt starter hus til folkeræsbanen. Salgshuset ved Mrc banen holder heller
ikke meget længere. Vi har derfor købt 3 af forsvarets kontorcontainere på en
aktion. De kommer hjem inden længe.
Der har været afviklet nogenlunde de samme løb året igennem som vi plejer, dog
lige med et dm rally som afslutning. Et løb som vist nok trak på næsten alle i klubben
på den ene eller anden måde. Alle er de vist forløbet problemfrit.
Klubben har også været repræsenteret til diverse løb gennem året.
Crosskart 85
6. plads Sofie Sørensen
Crosskart 125
5. plads Simon Sørensen
Folkerace U-16
2. plads Caroline Grewy
Folkerace U-18
Ingen i top 10.

Folkerace Ladies

4. plads Lina Damgaard
6. - Camilla Grewy
7. - Charlotte B. Nielsen

Folkerace Kl. 1
4. plads Mads Kristensen
6. - Rasmus Vendelbo
8. - Asger Vendelbo
9. - Gert Kjeldsen
Folkerace Kl. 2
8. plads Michael B. Nielsen
I holdturneringen blev det til en flot 2. plads.
KLUBMESTERSKABET.:
1. afd.
Kl. 1.
1. plads Asger Vendelbo
2. - Bent Kristensen
3. - Thomas Schjermer
Kl. 2.
1. plads Rasmus Vendelbo
2. - Charlotte B. Nielsen
3. - Hans B. Nielsen
2. afd.
Kl. 1
1. plads Asger Vendelbo
2. - Bent Kristensen
3. - Andreas Pleth
Kl. 2
1. plads Jannick Godskesen
2. - Rasmus Vendelbo
3. - Dennis Pedersen
KLUBMESTRE 2013
Kl. 1. Asger Vendelbo
Kl. 2. Rasmus Vendelbo

O-løb: NEZ, DM og JFM
Klasse M:

Harald Søndergaard & Jan Søndergaard:

3x
Guld

Guld

JFM:
DASU-Mesterskabet:

Klasse 4: Charlotte Jørgensen & Hanne
Flensborg
-

Holdmesterskabet:

IMK

Guld

Rallysprint Yokohamamesterskab Vest:
Klasse 3:
Klasse 4:

Jesper Teist & Søren Teist
Morten Bysted & Dennis Christiansen

Sølv
Sølv

Klubrally –
Speed Nord:

DM Rally
Div. D – Ikke tunede national Nicolai Jensen & Mette Felthaus
IMK’s Vintercup:

Henrik Iversen & René Jørgensen

IMK’s klubmesterskab I
Klubrally

Henrik Iversen & Svend Erik Hedevang

Guld
Sølv

Sølv

I Mrc afdelingen har Konrad Berger hjemkørt en flot 1 plads i large scale 4wd, og
Ronny Andersen tog 5 pladsen i samme klasse
Tillykke til alle.
I det kommende år er der ikke helt så mange arrangementer i kalenderen, men en
e v t udvidelse af Mrc aktiviteterne bliver der arbejdet på. At få Dm løb og måske
Em løb arbejder mrc-udvalget med hjælp fra Per M på.
Tak for året som er gået.

____________________________________________________________

3: Gennemgang af regnskab. - Godkendt
4. Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent
5. Fremlægning af budget. - Godkendt.
PM fremlægger DASUs udspil til udvikling af MRC banen, med henblik på at kunne
blive international godkendt. Da MRC udvalget ikke alene kan klare denne opgave,
er det vigtigt at hele klubben vil bakke op om dette.
Konklusionen herpå, er at der er stemning for at der arbejdes videre på ideen. Der
skal dog kunne fastlægges et mere eller mindre fast budget, samt en klarere linje for
hvordan den egentlige afvikling skal være. Men generalforsamlingen giver ikke grønt
lys herfor

6. Indkommende forslag:
Ændringsforslag til vedtægter.
§4. Kontingent.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det følgende år.
Ændres til:
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og er gældende til næste
ordinære generalforsamling.

Kontingent betales forud for et år ad gangen.
Ændres til:
Kontingent betales forud og er gældende til næste ordinære generalforsamling.

Restancefristen fastsættes til 1. marts, men intet medlem kan få udstedt licens, få
lov at starte i
noget løb eller deltage i noget andet arrangement, forinden kontingent er betalt.
Ændres til:
Intet medlem kan få udstedt licens, få lov at starte i
noget løb eller deltage i noget andet arrangement, forinden kontingent er betalt.
Restancefristen fastsættes til 1. marts, men, slettes.
ALLE 3 FORSLAG VEDTAGES

7. Valg af bestyrelse.
Ingen af de tre på valg modtager genvalg.

Der kan ikke findes nye kandidater, og det pålægges derfor bestyrelsen at indkalde
til en ny generalforsamling.

Valgt fra de tre sports udvalg er:
Bane: Allan Jensen
MRC: Martin Jakobsen
OR: Anders Clausen

8. Valg af revisorer.
Bjarne Nielsen og Jan Søndergaard, samt Harald Søndergaard som suppleant.

9. Eventuelt.
Bestyrelsen opfordres til at nedsætte nogle retnings linjer for i hvilke tilfælde, det
kan tillades at overskride budgettet i væsentlig grad.
Onsdag den 19. marts indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling

