
Referat af general forsamling i Rc-Truckteam 2018   Roskilde 24/2-2018  
  
33 fremmødte 
 
1.  Valg af dirigent.  
Michael Bern-Martens 
Det blev kommenteret at man ikke må sende mail ud fra en firma mail. 
 
2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
Der har været 2 hyggeture til Silkeborg. 
Klub biler er foreløbigt droppet og sat i skabet, pga skader på medlemmers biler. 
Stille år med renovering af banen. 
Der skal findes en løsning på vand ned på lade borde. 
Køkken skal renoveres eller måske bygges nyt, bliver drøftet når Leif svarer om bygning. 
Der skal laves dræn uden for indgang, og laves pænt. 
I år allerede 47 medlemmer, sidste år sluttede på 109 medlemmer. 
3-4 marts hobby messe i Rødovre. 
Volvo åbent hus i April. 
Hillerød er der en konfirmation hvis der er en der vil vise hobby frem. 
Nøddesten leveret til Leif. 
Opstart forhåbentligt midt i Marts. 
 
3.  Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.  
Revisoren er ikke tilfreds med bilag, det skal strammes op. 
Revisor og kasseren mødes hver 3 mdr i 2018 og kigger bilag. 
Bestyrelsen må ikke selv vælge og give en gave til Knud og Helles bryllup. 
Overskud 35.162,84 kr. 
Regnskabet blev godkendt af 17 medlemmer, 12 var i mod og 1 stemte blank. 
Så regnskabet blev godkendt. 
 
4.  Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår. 
Drøftelser omkring investeringer til banen: 
Ruder 
P plads 
Køkken 
Banen 
Det skal udspecificeres og laves et nyt budget. 
Budgettet blev underkendt pga manglende udspecificering, der laves et nyt som skal godkendes på 
en ekstraordinær generalforsamling, som holdes når sæson er startet. 
Generalforsamlingen godkendte med stort flertal af bestyrelsen måtte bruge penge på Følgende: 
Rødoverhallen 500 kr 
Bane 1000 kr 
Åbningsdag 1000 kr. 
    
 



5.  Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent. 
Det blev besluttet at hæve kontingent i 2019. 26 stemte for. 
2019: 
600 kr Voksne medlemmer. 
300 kr for børn og langdistance medlemmer. 
Bestyrelsen har fået opbakning til og hæve gæstekort mærkant allerede i 2018. 
 
 
6.  Valg af bestyrelse:  
 
 - Lige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem.   
2 stillede op til formands posten. 
Thomas Hansen fik 16 stemmer og Rene Winter fik 14 stemmer. 
Thomas Hansen fik dermed genvalg som formand. 
 
2 stillede op som bestyrelsesmedlem. 
Paw Spenner fik 15 stemmer og Torben Høyer fik 15 stemmer. 
Paw Spenner blev valgt ved lodtrækning. 
 
7.  Valg af revisor. 
Michael Bern-Martens blev valgt. 
 
8.  Valg af suppleanter. 
3 stillede op som suppleanter. 
Michael Hansen fik 28 stemmer og Torben Høyer fik 16 stemmer og Morten Kristensen fik 16 
stemmer. 
Efter om stemning blev Michael Hansen og Torben Høyer valgt som suppleanter 
 
 
9.  Indkomne forslag.  
 
1. Vedtægter - Medlemskab og Kontingent. 
     Ændringer af vedtægterne 
 
   1. (2) Vælg af referant     (3) Det nye år ? 
Godkendt 
 
   2. Langdistancemedlemskab 
Godkendt 
 
   3. Ændring af § 11 
Godkendt 
 
 
 



2. Indbetaling af kontingent i Marts måned. 
Dette blev drøftet og nedstemt. 
Rene Winter som havde stille forslaget rejste sig og rev sit medlemskort i stykker mens han 
svinede hele generalforsamlingen og gik sin vej. 
 
 3. Nedsættelse af Baneudvalg uden 
Blev ikke drøftet da Rene Winter som havde opstillet ønsker er gået. 
 
4: Fast pris for at stå som forhandler til træf. fastsættelse af pris for en standplads., 
11 stemte imod og 8 stemte for. 
Forslaget blev nedstemt. 
 
5: Fast dag til afholdes af generalforsamling. Kunne være den først lørdag i Februar. 
Dette blev drøftet og nedstemt. 
 
6: Max tid for at sidde i bestyrelsen. Kunne være en gang valg og en gang genvalg (ialt 4 år) 
Dette blev drøftet og nedstemt  
 
7: Vi må i fællesskab finde ud af hvornår man er medlem og ikke er. 
    I bestemmelserne står der ikke noget om man skal betale for at være medlem. 
Når man har betalt kontingent er man medlem. 
Det bliver præciseret bedre i vedtægterne. 
 
 
 
 
-------------------------------------------  ------------------------------------------------ 
Formand Thomas Hansen   Næstformand Jan Melin 
 
 
__________________________  -------------------------------------------------- 
Kassere Knud Cubbin   Bestyrelses medlem Paw Spenner  
 
 
 
__________________________ 
Bestyrelses medlem Nicolas Jønson 


