
 

 

Referat fra Ordinær Generalforsamling den 11. november 2013 

 

18 medlemmer var mødt op. 

 

1. Valg af dirigent:  

Lone Meincke blev valgt. 

  

2. Formandens beretning: 

Jeg vil gerne byde alle velkommen til HRCR årlige generalforsamling. 

 

Som jeg plejer starter vi med vores resultater ved DM 2013, i Largescala 1/5 TC on-road blev Ole 

Jacobsen DM og i Largescala off-road 2WD blev det mig selv. Så fik vi en Euromester i 1/8 off-road 40+ 

det blev Peter Harder, godt gået alle tre og et stort tillykke. 

 

Vi har også i år afholdt nogle race både off-road og on-road, de er forløbet  

Ok, der har ikke været de store problemer, bortset fra at vi har haft svært ved at få medlemmerne til at 

hjælpe, både med afholdelse og kiosksalg, så vi måtte bruge hjælp udefra og det har kostet nogle 

penge, derfor har resultatet i regnskabet ikke være særligt godt. 

 

Vi har ikke i bestyrelsen søgt om race til næste år endnu, da vi først må se om der er tilslutning fra 

medlemmerne til at vi skal afholde nogle race i 2014. 

 



Så vil jeg rose og sige tak til Martin Lava for igen i år at have sørget for mad næsten hver tirsdag hele 

sommeren, det har været rigtigt hyggeligt og samler også klubbens medlemmer også tak til Claus 

Ryeskov for at afholde klubmesterskabet hen over sommeren og som blev afsluttet med en klubfest 

sidst i august men det var lidt ærgerligt at der ikke var flere som bakkede op om denne afslutning. 

 

Det har desværre kun været på on-road banen der har været tilslutning til at køre klubmesterskab, off-

road banen har været meget lidt brugt i både 1/6 og 1/8. jeg ved ikke lige hvad årsagen har været men 

vi håber at der bliver tilslutning til næste år. 

 

Vi fik også i år lavet nogle reparationer på banerne i år, det var mest på on-road banen, hvor der sidst 

på sommeren blev lagt nyt tag på tæller huset og køretårnet, tak til de medlemmer som gjorde et stort 

stykke arbejde. 

 

 

Nu har vi været under DMSU i to år og det er gået rigtigt fint og her i efteråret har der være nogle 

møder med DASU med henblik på at få de to unioner til at blive under samme hat men det blev ikke til 

noget, da DASU afslog de forslag som man ellers var blevet enig om, det er noget være rod, jeg tænker 

mest på det med EFRA og at vi ikke kan køre i Sverige og Norge men nu må vi se hvad der sker i 

fremtiden. 

 

Med hensyn til næste år, har vi i bestyrelsen snakket om at flytte off-road banen tilbage hvor den 

gamle 1/8 off-road bane lå og lave en ny bane som kan bruges både til 1/6 og 1/8 off-road, det er et 

større projekt og vil også koste en del penge, det afhænger selvfølgelig af hvor meget i medlemmer vil 

hjælpe til. Og hvorfor skulle vi så flytte den ville nogle nok spørge om, for det første vil vi samle 

bannerne mere og ved den gamle bane er der også overdækket mekker pladser, området ligger bedre 

og der er mere hyggeligt og hvis vi får lavet en bane som er bedre til 1/8 vil vi måske få flere 1/8 buggy 

kører tilbage men alt dette vil vi vende tilbage til senere. 

 

Det var alt hvad jeg havde at sige, jeg håber at vi får et rigtigt godt racer år i 2014. Tak. 

 

3. Kassererens beretning, regnskab og budget.  

Lone gennemgik regnskab og gjorde opmærksom på der var et mindre minus på 3800 kr. i regnskabet. 

Det er grundet de mange tiltag der er lavet i klubben samt indkøb og de dyre dommer/løbsleder 

udgifter.  

4. Indkomne forslag: ingen andre forslag end bestyrelsens:  



Skal HRCR bruge 20 – 30.000 kr. til flytning af XL buggybanen over på den gamle 1:8 bane:  

Generalforsamlingen sagde ja til flytning af banen. Ole Harder er primusmotor på projektet, der var 

lavet banelayout af Peter Harder og Andrew Sergent. Folk skal melde tilbage til Ole Harder med 

hensyn til hjælp til projektet. 

  

5. Vedtagelse af kontingent for 2014.  

Uændret. 

  

6. Valg af bestyrelse: På valg er:  

 Formand: Ole Harder Genvalgt 

Sekretær: Andrew Sergent Genvalgt 

Best. Medlem: Martin Lava Genvalgt 

  

 Desuden skal der vælges 2 suppleanter. I dag: Michael Ivø og Anders Kure Genvalgt 

  

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

(I dag Michael B. Sørensen & Henrik Jessen.)  

suppleant Jesper Keller) Begge genvalgt 

  

8. Eventuelt:  

Der var et medlem der var lidt utilfreds over, den måde vi havde indkaldt generalforsamlingen på. Selv 

om den har stået, på hjemmesiden over et måned. Bestyrelsen har taget dette til efterretning og har 

lavet en Email indsamling på hjemmesiden, Alle medlemmer bedes tilmelde sig. 

Lone takkede for god ro og orden, det var den hurtigste generalforsamling i mands minde. 

 

MVH. 

Ole og CRY (Stand ind for sekretæren.) 

 


