Referat fra generalforsamling
Torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30
I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers NV
Til klubbens generalforsamling var ca.40 RASére mødt op.
Jens Erik bød velkommen til generalforsamling 2016
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag, Kenneth Kjeldsen blev enstemmigt valgt.
Kenneth konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i
henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var beslutnings dygtig.
Kenneth takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig varslet, Kenneth læste dagsordenen op hvorefter det blev til
formandens beretningen.

2. Formandens beretning.
Jens Erik fremlagde hans beretning som senere kan ses i hele sin længde på
www.rasnyt.dk
En af de ting Jens Erik kom ind på, var at vi fremover laver den årlige
officialfest sammen med stiftelses fest. Vi har også fået en del nye
medlemmer, men hvordan holder vi fat i dem?? Vi er PT 135 medlemmer.
Han gjorde meget opmærksom på at vi altid holder åbent i klubben den
første torsdag i måneden. Vedr. hjemmesiden, så er det op til de forskellige
udvalg at den bliver holdt opdateret, så det hele ikke lægger hos en person,
der er flere af siderne der trænger til en opløftning, Facebook, dette
fungerer perfekt, her er der altid mange besøgende.
Kommentarer til Jens Erik beretning:
Der var ingen kommentarer til Jens Erik beretning.
Herefter blev Jens Erik beretning godkendt.

3. Udvalgsformændenes beretning.
A-udvalget:
Ole fremlagde beretning for A-udvalget.
Ole kom lidt omkring de forskellige arrangementer som er lavet i 2016.
Han nævnte at der bliver en bustur til Egeskov d. 20/8.
Kristian Kjeldsen har valgt at stoppe i a-udvalget, vi vil i A-udvalget
Beretning kan ses i hele sin længde på www.rasnyt.dk
Kommentarer til Ole beretning:
Der var ingen kommentarer til Connies beretning.
Herefter blev Ole beretning godkendt.
B-udvalget:
Evelyn sagde at der ikke i 2016 var sket ret meget i bane afdelingen, vi
har forsøgt at lave en pr. dag, men ved ikke om det er på plads endnu,
hun nævnte at vi havde haft mange ude og hjælpe til div.
arrangementer som official, det har ikke været helt godt, da tonen
overfor official er blevet noget hård.
Beretning kan ses i hele sin længde på www.rasnyt.dk
Kommentarer til Evelyn beretning:
Der var ingen kommentarer til Evelyns beretning.
Herefter blev Evelyns beretning godkendt.
Vejsports-udvalget:
O-udvalgets beretning blev foretaget af Poul Brøndum.
Han nævnte at der i 2015 kun var lavet et arrangement i RAS, men 2016
bliver anderledes, da vi i vejsportudvalget laver en afdeling at FDM
Classic.
Ingen kommentar til Pouls beretning.
Herefter blev Pouls beretning godkendt.
Beretning kan ses i hele sin længde på www.rasnyt.dk

R-udvalget:
Jan kom noget rund om de mange arrangementer som vores medlemmer
har været ude og køre, vi har haft rigtig mange løb i klubben i 2015, det
gælder både klubrally, sprint og andre arrangementer. Der skal fra
rallyudvalget side lyde en stor tak til alle de official, som frivilligt har været
ude og hjælpe til alle vores løb. Jan efterlyste noget hjælp til vores Rallytest
og sprint d.02/04, håber at der er mange der melder sig til at hjælpe.
Kenneth Krog har valgt ikke at stille til rallyudvalget. Der skal fra
rallyudvalget side lyde en stor tak til Kenneth Krog for hans indsats.
Der var ingen kommentarer til Jan’s beretning.
Herefter blev Jan’s beretning godkendt.
Rallyudvalgets beretning kan som de øvrige læses på www.rasnyt.dk
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Jørgen Møller fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskab udleveret til dem som har behov.
Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til RAS for 2016, blev
vedtaget.
Forslag vedtaget, kontingent forbliver uændret for 2016.

På valg er:
A-udv.: Rita Møller og Kristian Kjeldsen
Rita forslog Anne Marie Østergaard
Genvalg til Rita Møller
Nyvalg til Anne Marie Østergaard
B-udv.: Peder Rise og Evelyn Rise
Nyvalgt: Nick Sørensen og Evelyn Rise
O-udv.: (Vejsport) Leif Johansen og Egon Brøndum
Genvalg til Leif Johansen og Egon Brøndum
R-udv.:

Kenneth Krog Andersen og Kasper Schøler

Jacob Nørgaard Nielsen ville gerne stille op til rallyudvalget.
Genvalg til: Kasper Schøler og ny er Nørgaard Nielsen, velkommen.
Stor tak til Kenneth Krog Andersen for det arbejde han har lavet i Rally
udvalget.
Suppleant.: Valg af suppleant, på valg er Allan Brøndum.
Genvalg til Allan Brøndum.
10. Eventuelt.

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen
7. Valg af Formand.
Jens Erik blev genvalgt.
8. Valg af revisor.
På valg er Jørgen Skjøt.
Genvalg til Jørgen Skjøt.
9. Valg af udvalgsmedlemmer.

Kenneth takkede både bestyrelse og alle dem som laver det store
arbejde for klubben.
Dette er nok den hurtigste generalforsamling som vi endnu har haft,
Jens Erik takkede for god ro og orden, vi skal i dagens anledning tilbage
gode franskbrød med ost og rulle☺

