Referat fra generalforsamling i Viborg RC Racing
d. 22. november 2014
1. Under ledelse af Steen Jeffers som dirigent blev Viborg RC Racing generalforsamling
gennemført lørdag d. 22. november i Kaserne Hallen i Viborg.
2. Forelæggelse af formandens beretning.
Året 2014 har ikke været det bedste medlemsmæssigt. Vi ligger pt. på 27 medlemmer. Og det
skal vi forsøge at rette op på i det kommende år. Jeg er sikker på at bestyrelsen vil give
arbejdet en skalle for at vi kommer ud af dødvandet.
Alt i 2014 har dog ikke været trist.
Først på året var Christian Lassen igen en tur på scenen i Viborg teater, da Viborg Kommune
hædrede unge mestre 2013. her var det det dog sejret i onroad stock
Desværre har det ikke været mig muligt at finde resultatet for Stock i 2013.
Tommy har gjort et stort arbejde med at afholde klubløb for både el og benzin. Super arbejde.
Generelt har VRCR været fantastisk repræsenteret i alle klasser i DRCMU med gode resultater.
I DASU Large Scale Offroad klasser er det heller ikke gået dårligt. I 2WD blev Frank Neergaard
Jensen samlet mester, men VRCR tog også 5, 6, 7, 8 og 10 pladserne. I 4WD klassen løb
Martin Kaas-Hansen med en 3. plads og Søren Nielsen fik 4. pladsen.
I EM i Østrig deltog vi 4 fra VRCR i 2 WD. Resultaterne blev i den tunge ende, men turen var
super.
Hvad skal der så ske i 2015?
Det samme som vi ville i 2014 - skaffe flere medlemmer!
o Vi skal gøre det endnu sjovere at komme til klubbens træningsdage og andre
klubaktiviteter.
o Afholde løb. Det er sjovt og vi tjener penge på dem.
Jeg tror på at det kan lade sig gøre. Men det kræver en indsats fra alle medlemmer. En
indsats, der ikke kun gælder for den klasse, man selv kører. Min drøm er at se alle el-kørerne
stille op som hjælpere ved benzin-klasserne og benzinslaverne står som hjælpere ved el-bils
løbene. Hvis vi hjælper hinanden på tværs får de få mennesker i bestyrelsen ikke stress og det
bliver sjovere at arrangere løb og andet. Derfor vil bede alle om at give den en skalle i 2015.
Tak!
3. Regnskabet blev gennemgået og godtaget.
4. Behandling af forslag.
a. Det blev vedtaget at ændre antallet af menige bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3.
Vedtægter §4 konsekvensrettes.
b. Det blev besluttet at fortsætte i DASU. Men generalforsamlingen gav bestyrelsen
bemyndigelse til at kontakte DMSU for at undersøge muligheden og økonomien i et evt.

medlemskab ved siden af DASU. En betingelse er at det ikke bliver dyrere at være
medlem i Viborg RC Racing.
5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent
a. Det nuværende kontingent fastholdes.
6. Bestyrelsen består nu af:
Formand:
Steen Jeffers
Kasserer:
Susanne Harbøl (valgt for 2 år)

på valg i 2016
på valg i 2015

Bestyrelsesmedlemmerne: (valgt for 1 år)
Jacob V. Jeffers
Tommy Udesen
Karsten Juul Jensen
Suppleant: (valgt for 1 år)
Kent E. H. Hansen er samtidig baneformand for el-buggy banen
Revisor: (valgt for 2 år)
Benny B. Nielsen

på valg 2015

Revisorsuppleant: (valgt for 1 år)
Michael Skaarup
7. Eventuelt
Der var en kort debat om tiltag for at få gang i medlemstilgangen. Bl.a. en evt. deltagelse i
Motorsportsmessen 2015 (Rettelse til stedet: Det er ikke i Herning – men i Vamdrup).
8. Til afslutning takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og for
god ro og orden.

