B-udvalget:

Referat fra generalforsamling
Torsdag den 1 marts 2012 kl. 19.30
I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8900 Randers

Kommentarer til Finn beretning:
Klubmesterskaber på Løvel 25/8 og 27/10, her håber vi at
rallyfolkene kommer. Pokaler sponsoreret af Kurt Hansen og John
Christensen. Tom sagde mange tak for at rally folkene kunne
komme med til denne dag (Rally og Folkeræs sammen)Tom
opfordrede til at flere at tage op for at se klubmesterskab i
folkerace, dette er et syn for guder.
Finn roste Peder Rise for hans store arbejde vedr. reglement osv.
Herefter blev Finn beretning godkendt.

Til klubbens generalforsamling var ca.35 RASére mødt op.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag, Poul Erik Sørensen blev enstemmigt valgt.
Poul Erik konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i
henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig.

O-udvalget: O-udvalgets beretning blev foretaget af Poul
Brøndum.
Der var ingen kommentarer til Pouls beretning.
Poul nævnte at Poul Erik vedr. Historisk Monte Carlo Rally 2012,
Poul Erik Sørensen stod for den eneste kontrol ved gennemkørsel
af Danmark.
Herefter blev Pouls beretning godkendt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning var i år lidt speciel, da den forgik på lærred,
Jens Erik var for første gang i hans tid som formand RAS ikke tilstede
til den årlige generalforsamling.
Kommentarer til formandens beretning.
Der var ingen kommentarer til Formandens beretning.
Herefter blev Formandens beretning godkendt.
Vi sagde tak til både Morten og Kenneth, for den tid de har lagt i RAS
3. Udvalgsformændenes beretning.
A-udvalget:
4. Kommentarer til Oles beretning:
Rita spurgte om banko var ved at være kedelig, for der var ikke ret
mange til dette i 2011, Tom svarrede at det var fordi hun ikke vandt,
samtidig mangler der også lidt flere medlemmer til strandfesten.
Herefter blev Oles beretning godkendt.

R-udvalget:
Kommentarer til Mortens beretning:
Der var ingen kommentarer til Mortens beretning.
Herefter blev Mortens beretning godkendt.
5.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Jørgen Møller fremlagde det reviderede regnskab.
Der var ingen kommentarer til regnskabet.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

6. Fastlæggelse af næste års kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til RAS for 2012, blev
vedtaget.
Peter mente at vi skulle sætte kontingentet ned, Jørgen svarrede at
der kun betales 250,- til RAS.

8. Valg af formand.
På valg er Jens Erik Jensen.
Genvalg til Jens Erik Jensen.

7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag og ændringer til vedtægter, se hjemme side.

9. Valg af revisor.
På valg er Jette Skjøt.
Genvalg til Jette Skjøt.

Tom mener at der skal sendes brev ud til medlemmer og vil ikke
acceptere at det kommer ud online. Tom forslog at der kommer
indkaldelse ud sammen med nyhedsbrevet, som kommer ud online.
Der var ivrig debat om dette emne, og mange var imod dette
Ændringsforslag til
a)
Enhver generalforsamling skal indkaldes med
Mindst 20 dages varsel ved bekendtgørelse i
Klubbens medlemsblad.
Ønskes ændret til.
a)
Enhver generalforsamling skal indkaldes med
mindst 20 dages varsel ved bekendtgørelse på
Klubbens hjemmeside.
Der blev ved afstemning bestemt følgende:
Nyt forslag, generalforsamling 2012
Enhver generalforsamling skal indkaldes med
mindst 20 dages varsel ved bekendtgørelse pr. brev til hvert enkelt
medlem.

10. Valg af udvalgsmedlemmer.
På valg er:
A-udv.: Rita Møller og Kristian Kjeldsen.
Genvalg til Rita Møller og Kristian Kjeldsen.

B-udv.: Peder Rise og Morten Pedersen
Finn foreslog Evelyn Rise og Peder Rise
Valg er: Evelyn Rise og Peder Rise

O-udv.: (Vejsport) Leif Johansen og Egon Brøndum
Genvalg til Leif Johansen og Egon Brøndum

R-udv.: Morten Lunøe og Kenneth Krog Andersen
Morten Lunøe Ikke villig til genvalg.
Foreslået og valgt: Kasper Schøler og Kenneth Krog Andersen
Valg af suppleant, på valg er Alan Brøndum.

Foreslået og valgt: Alan Brøndum
11. Eventuelt.
Poul foreslog at bestyrelsen, at man lige vendte det med at DASU
skal have penge fra alle medlemmer uanset hvilken klub man er
medlem af, det er ”DASU” der vil have penge fra alle, uanset hvor
mange klubber man er medlem af, det ku jo være at RAS har mistet
flere medlemmer pga. dette, hvad med passive medlemmer i RAS.
Denne debat udviklede en del samtaler på tværs. Kasper Schøler bad
folk om at tage et par plakater med vedr. Designa Rally Grand Prix
2012.
Jørgen nævnte åbningen af strandgrunden, som er d. 1/4 2012

