
 
 

Referat ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 
 
 
Afholdt tirsdag den 16. november 2015, 14 medlemmer var ankommet. 

 
 
 
1. Valg af dirigent:  

Anders Kure blev valgt og han kunne konstatere at indbydelsen var lovligt indvarslet på 
HRCR.dk og på div Facebook sider. 

   
2. Formandens beretning  

 Jeg vil byde jer alle velkommen til vores årlige generalforsamling. 

Jeg har ikke så meget at sige i år, det har været et rigtig skidt år for HRCR, vi har 

mistet mange medlemmer og hvorfor har vi det? Jo der er nok flere årsager. Måske 

fordi at tilgangen til MRC er dallende og fordi der har været alt det ballade med de to 

unioner, vi besluttede i klubben for 3-4 år siden at vi skulle tilhøre DMSU men det var 

der nogle sidste år der ikke syntes at vi skulle p.g.a en bestemt person. 

Hvad skal vi så fremover, det er det vi skal beslutte os til i aften, jeg personligt mener 

at vi måske skal melde os ind i DSAU igen, da vi så måske kan få samlet onroad 

kørene igen. Off road både 1/8 og 1/6 har jo kørt fint under DMSU. 

Vi må bare regne med at det bliver meget dyrere hvis vi kommer ind under DASU 

igen, både som medlem og som klub. Alt bliver mere besværligt. 

Vi skal også beslutte os om vi skal afholde nogle løb til næste år og om det skal være 

under den en eller anden union. Og om vi skal have kiosken åben med så få 

deltagere, kiosken som jo før gav et rimeligt godt overskud, har i år ikke give noget. 

De løb vi har afholdt i år, har der ikke været mange deltager til, måske til 1/8 og 1/6 

off road har det været rimeligt, alle onroad løb har været med meget få deltager 

mest p.g.a. 1/5 kører er blevet væk fordi de prøvede at lave deres engen løbsserie 

som vist ikke fungere efter deres plan, de måtte aflyse deres sidste løb, fordi der ikke 

var nok deltagere. 



Vores bestyrelse har heller ikke fungerede særlig godt i år, en forlod den p.g.a. alt det 

unions bøvl, nogle har vi ikke set meget til og nogle har ikke udført det arbejde som 

de skulle lave. 

Vi har også et problem med vores forhenværende kassere, hun ligge inde med ca. 

62.000 kr af klubben penge, jeg har sloges med hende i over et år men vi har stadig 

ikke fået de penge ind på vores konto, pengene står inde på Paypal, jeg ved ikke hvad 

vi skal gøre.  

Bestyrelsen vil komme med et forslag om at der kun skal være 5 medlemmer og ikke 

syv i bestyrelsen, det er jo lidt tosset at have så stor en bestyrelse i så lille en klub. 

Vi håber selvfølgelig at vi igen fra næste år kan vokse os støre igen, at nogle af de 

tabte medlemmer kan komme igen. 

Jeg vil derfor hermed slutte og håbe at vi kan blive en stor klub igen og få mange 

gode race timer fremover. TAK. 

 
 
 
3. Kassererens beretning, regnskab og budget.  

Kasseren kunne fortælle at han modtog regnskab, bilag og penge i en kasse i 2014 fra 
Martin Lava, så det har været svært at finde hoved og hale i det hele. Men der er gjort et 
kæmpe arbejde. 39000 kr. på kontoen og 62000 kr. på en Paypal konto som er låst fast i 
Lone’s navn, ingen kan få fat i pengene. Bestyrelsen har forsøgt i den sidste år at komme 
i kontakt, men Lone og PayPal. Kassereren har login til kontoen og kan se pengene, men 
de kan ikke flyttes. Vi er sikker på at en dag vil de tilfalde klubben.  

 
4. Indkomne forslag 

Vedtægts ændringer se bilag A. 
Alle punkter blev enstemmigt vedtaget. 
 
Skal HRCR evt. Indmeldelse i DASU?: 
Blev enstemmigt vedtaget. 
 
Reglement vil blive rettet.  
   

 
5. Vedtagelse af kontingent for 2016.  

Vi kører videre med samme beløb. 700 kr. for senior, Oldboys 500 kr. Junior 350 kr. 
Bestyrelsen vender tilbage med betaling af kontingent og betaling af valgfri union 2016.  

 
6. Valg af bestyrelse: På valg er: 
 Kassere Henrik Jessen: Genvalgt. 

 



Best. Medlem: Andrew Sargent trak sig så vi kunne slanke bestyrelsen, men vil være i 
baggrunden og hjælpe som han plejer, 
 
Anders Kure blev valgt ind, i stedet for Andrew. 
 
Best. Medlem: Michael Ivø: genvalgt 
 

 
 Michael BS og Allan Hilleborg blev valgt til suppleanter til bestyrelsen  
  
 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Andrew Sargent og Kim Nielsen revisorer og Tom Nielsen revisor sup. 
 
8. Eventuelt.  
 
 Der bestilles en ny aluminium Præmieskammel og 100 jordspyd. 
  

Ole Harder overtager pladsmandstjansen. 
  

Gasgrill indkøbes, så vi kan få lidt hygge tilbage til klubben. 
  

Nye åbningstider blev bevilget:   
Tirsdag åbnes kl 10 – 21 
Torsdag åbnes der for el biler fra 15 – 20 (KUN ELBILER) 

  

Andrew for renoveret vores baneprep maskine, så vi kan få olie på banen. 

Der ønskes at køres klubmester skab igen. Måske kan vi logge Erhard Nielsen igen. 

Der mangler en som vil tage sig af kiosken. Kom frit frem 

Der indkaldes til Arbejdsweekend den 2-3 april og 9-10 april. 

 

Velmødt i det nye HRCR 2016. 

Hillerød RC Racing 


