Referat fra generalforsamling
Torsdag den 7 marts 2013 kl. 19.30
I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8900 Randers
Til klubbens generalforsamling var ca.40 RASére mødt op.
Jens bød velkommen til generalforsamling 2013
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag, Kenneth Kjeldsen blev enstemmigt valgt.
Kenneth konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i
henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var beslutnings
dygtig.
2. Formandens beretning.
Denne beretning er lidt historisk, da denne generalforsamling er den
25 generalforsamling som jeg har været formand til, dog har jeg kun
været tilstede i de 24 af årende, samtidig er det også 25 år sammen
med Jørgen Møller, som har været kasser i 30 år, dog af to gange,
men også i 25 år her til sidst. Klublokalerne er ”vores” base, men der
har knebet en del med fremmødet, så det fremover kun er første
torsdag i måneden, bestyrelsen sørger for at der er åbent.
Fuldt referat kommer i sin hele længde på vores hjemmeside.
Kommentarer til formandens beretning.
Egon spurgte ind til reception, hvilken dato det var og det er 27/4
2013
Finn spurgte ind til betaling af Dasu, her er det for bane kun det ene
Løb der bliver betalt for.
Herefter blev Formandens beretning godkendt.

3. Udvalgsformændenes beretning.
A-udvalget:
Ole Startede med at takke for den tid og arbejde som Marianne
har lagt i aktivitets udvalget og kom ind på de arrangementer der
var løbet af stablen i 2012, sommerfest, julebanko, Præmie West
osv.
Kommentarer til Oles beretning:
Herefter blev Oles beretning godkendt.

B-udvalget:
Der har ikke været den bedste sæson i 2012, der har ikke været
for mange ud og køre i denne sæson. Der bliver til denne sæson
(2013) lavet et nyt regelsæt.
Der er blevet lavet en fantastisk trabbi til plaketter, som kommer
til at stå i klubben, med alle vores klubmestre, helt tilbage fra
1991 og til nu, vi får lavet alle plaketter nu og får dem sat på
vores trabbi.
Kommentarer til Finn beretning:
Tom spurgte ind til de unge, der er her ikke mange som kører
mere, det har lidt med økonomi at gøre, da det før var
ungdomsskolerne der her stod for en del af disse unge.
Herefter blev Finn beretning godkendt.
O-udvalget:
O-udvalgets beretning blev foretaget af Leif Johansen.
Leif nævnte de personer der er aktive i vejsportsudvalget, det er
ikke mange, Leif sagde mange tak til alle de official, der har været
ude for at hjælpe i 2012.
Herefter blev Leif beretning godkendt.

9. Valg af udvalgsmedlemmer.
R-udvalget:
Kasper nævnte alle de løb der er blevet kørt i 2012 og det var ikke så
lidt, der er altid mange løb i RAS, samt rally sprint i påsken og i
Randers ugen, En pris til en af vores kører, der kan vi nævne at Esben
Hegelund som har fået en pris i år, stort tillykke med det. Kasper
sagde stor tak til alle løbsledere og official for sæson 2012. Kasper
nævnte at rallyudvalget har fået henvendelse fra løbsledelsen og vi
kan hjælpe med at passe en prøve i dette arrangement.
Kommentarer til Kaspers beretning:
Der var ingen kommentarer til Kaspers beretning.
Herefter blev Kaspers beretning godkendt.
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Jørgen Møller fremlagde det reviderede regnskab.
Tom spurgte ind til vores investeringer og fik svar.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til RAS for 2013, blev
vedtaget.
Forslag vedtaget, kontingent forbliver uændret for 2013.
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.
7. Valg af sekretær og kasser.
På valg er John Dreyer Sørensen og Jørgen Møller.
Genvalg til både John Dreyer Sørensen og Jørgen Møller.
8. Valg af revisor.
På valg er Poul Brøndum.
Genvalg til Poul Brøndum.

På valg er:
A-udv.: Ole Nielsen og Marianne Hansen
Marianne Hansen ønsker ikke genvalg.
Ole foreslår Conni Sose
Genvalg til Ole Nielsen og nyvalg til Conni Sose.
B-udv.: Peter Smed og Finn Pedersen
Genvalg til: Peter Smed og Finn Pedersen
O-udv.: (Vejsport) Per Johansen og Poul Brøndum
Genvalg til Per Johansen og Poul Brøndum
R-udv.: Jess Brandstrup og Troels Møller
Genvalg til: Jess Brandstrup og Troels Møller
Valg af suppleant, på valg er John Isgård.
Foreslået er Kenneth Kjeldsen, Tom Kjeldsen og Torben
Fredriksen
Afstemning: Det blev Tom Kjeldsen der fik flest stemmer er derfor
valgt.
10. Eventuelt.
Uddeling af blomster og gaver til de to 25 års jubilarer.
Spørgsmål fra Tom vedr. det nye start gebyr til RAS, Jens Erik
svarrede på dette. Morten kom med ros til Ras medlemmer for
deres positive ånd og hjælp til arrangementer.
Jens Erik takkede Kenneth for ledelsen af generalforsamlingen.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet med et trefoldigt leve
for Randers Auto Sport.

