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Udarbejdet af :    

Brian Jakobsen, Brian@Blom-Motorsport.dk    

 

 

BJ 210320 

 
 
 

Møde : 

Sted : 

Generalforsamling 2020 

Teams møde 

Foregående 
møde : 

1-12-19 

Mødedato : 20-3-21 

Næste møde :  

Distribution : Bestyrelses medlemmer 

Hjemmeside 

 

Deltagere : 

 

 

 

 

Fraværende : 

 

Brian Jakobsen (BJ), Formand 

Jørn Støvring (JS) Klasserepræsentant 

Preben Jørgensen (PJ), Kasserer og bestyrelsesmedlem 

Michael R. Jensen (MJ) Bestyrelsesmedlem 

9 Fremmødte  

 

 

 

 

Agenda:  
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 

 
2. Bestyrelsens beretning 

 
3. Fremlæggelse af regnskabet 

 
4. Indsendte forslag 

 
5. Valg af formand for 2 år (vælges lige år) 

 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlem for 2 år 

 
7. Valg af en suppleant for 1 år 

 
8. Valg af revisor og en revisor suppleant 

 

9. Evt 
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Referat 
 

N

r. 

Aktivitet Ansvalig Termin Status 

1 Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
 

MJ er valgt som dirigent, BJ er valg som referent, MJ 

og BJ er valgt som stemmetæller.  

6 stemmeberettige  

 

 
 

  

2 Bestyrelsens beretning. 
 

BJ fortæller om et år med udfordringer, efter ankomsten 
af Corona, samt at vi som en af de få klasse lykkes at 
gennemføre en næste hel kalender, efter gode 
forhandlinger med banerne. 
 
JS beretter om hvor glad han har været for alle de kører 
der støttede op om klassen gennem hele 2020, samt 
den god modtagelse han har fået som ny 
klasserepræsentant, særligt har han været glad for 
dialogen med vores deltager.  
JS beretter også om planerne for 2021, samt at løb skal 
kunne afvikles sikkert, også i disse corona tider. 
 

   

3 Fremlæggelse af regnskabet. 
 
PJ fremlagde regnskabet for 2020, det viser desværre en 
underskud på ca. 32000,- Underskuddet er fremkommet de 
udfordringer der har været med Corona og manglende 
deltager, samt en testdag med for få deltager, vi blev 
desværre også ramt at en sponsor som ændret sin måde at 
afregne på. 
PJ gennemgik de enkelte punkter på regnskabet, samt et 
buget for 2021 der viser et overskud op ca. 5000,- 
Der var ingen kommentere til regnskabet. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4 Indsendte forslag. 
 
Forslag 1: 
 
Søren uddyber sit forslag, samt fortæller om sine erfaringer 
fra SuperCup. Der var en debat om forslaget, for og imod, 
samt tidsfristen for tilmelding til lav pris. 
Det blev over debatteret hvordan reglementet er skrevet i 
dag og hvilke ændringer der skal laves, sammen holdt med 
forslag 3 
 
For: 3 
Imod: 1 
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N

r. 

Aktivitet Ansvalig Termin Status 

Blankt: 1 
 
Forslaget er vedtaget. 
 
Forslag 2.    

PJ gennemgår forslaget, der er ingen bemærkninger. 

For: 4 

Imod: 0 

Blankt 2 

Forslaget er vedtaget. 

Forslag 3. 

PJ gennemgår forslaget, og ændre det til ”anbefales på 

reglementsmøde” så den kan samarbejdes med forslag 1 

For: 4 

Imod: 0 

Blankt: 2 

Forslaget er vedtaget. 

Forslag 4. 

PJ gennemgår forslaget, MJ forslår det ændres til 

”klasserepræsentanten” da det er den person som har 

noget at skulle ha sagt i forhold til DASU og er kørernes 

valgt repræsentant. Der er en debat om dette og hvornår 

der ville være dobbelt stemmer, PJ ændre forslaget til at 

være ” Klasserepræsentanten” 

For: 5 

Imod: 0 

Blankt: 1 

Forslag 5.    

Forslaget falder da forslagsstilleren, eller en repræsentant 

ikke er tilstede. 
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N

r. 

Aktivitet Ansvalig Termin Status 

Indholdet i forslaget debatters dog, der var en livlig debat 

om antallet af løbsweekender der skal køres, samt om 

deltagelse i udlandsløb, der blev fremlagt argumenter for og 

imod, der var dog en bred enighed om at 5 løb ville være 

for lidt, samt at mange ser frem til at prøve baner i udlandet. 

Det blev også debatteret  om muligheden for at køre 3 heat, 

samt fordele og ulemper ved dette. 

5 Valg af formand for 2 år (vælges lige år). 
 
BJ ønsker ikke at genopstille, da han har været formand i 
10 år og 11 år i bestyrelsen, han syntes det er tid til nye 
kræfter og ideer til føre klassen frem de næste 10 år. 
 
Der er ingen som ønsker et opstille, MJ forslår JS, Søren 
Sejersen eller Finn Ravn (Dankemi) desværre har de ikke 
tiden til at påtage sig opgaven.   
 
Det besluttes at udsætte valget at formand til senere. 
 

   

6 Valg af 3 bestyrelsesmedlem for 2 år (vælges ulige år). 
 
MJ ønsker ikke at genopstille, han har ikke tiden til dette 
mere. 
Der mangler derudover mangler der 2 medlemmer i 
bestyrelsen. 
 
Desværre er der ikke ingen som ønsker at opstille. 
 
Det besluttes at udsætte valget af bestyrelsesmedlemmer til 
senere. 
 

   

7 Valg af en suppleant for 1 år. 

Ingen opstillede. 

   

8 Valg af revisor og en revisor suppleant. 
 
Ingen opstillede. 
 

   

9 EVT. 
 
BJ takker for de mange gode år og oplevelser der har 
været, samt tilbyder sin hjælp og viden til den nye 
bestyrelse. 
Søren Sejersen tilbyder også sin hjælp til den nye 
bestyrelse. 
MJ tilbyder sin hjælp til den nye bestyrelse. 
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N

r. 

Aktivitet Ansvalig Termin Status 

JS fortæller om hvordan det har været at være ny 
klasserepræsentant. 
JS introdussere den nye tekniske kontrollant Bo Stentved, 
der kommer med en masse erfaring fra både SuperCup og 
Youngtimer. 
Bo fortæller lidt om de planer han har for 2021. 
Lukas Staub spøger om opdatering af kontakt informationer 
på hjemmesiden, dette vil blive ordnet. 
Lasse Genz spøger og muligheden for en”ny” 
generalforsamling til de manglede valg. 
JS fortæller der planlægges et opstartsmøde ved første 
weekend med valg til formand og manglede 
bestyrelsesposter, evt. med indlæg fra MJ om kørsel på 
bane. 

 Tak for et godt møde. 
 
 

SLUT. 
MVH/Brian 

   

 


