Referat af Generalforsamlingen d. 26.
November 2016
1. Valgt til dirigent blev Rie Bundgaard.
2. Formandens beretning: Se vedhæftede mail fra formanden. Denne blev fremlagt for
generalforsamlingen og der var ingen indvendinger herom.
3. Regnskabet blev i år fremlagt af Kirsten. Dette blev ikke godkendt, da der blev fremlagt
tvivlsspørgsmål om årets resultat. Der bliver rettet henvendelse til revisionen for svar
herom, hvorefter det er blevet lovet, at regnskabet lægges ud på hjemmesiden.
4. Mogens er blevet valgt ind i K.U. – Stort tillykke!
Dette betyder, at Mogens har valgt at trække sig fra bestyrelsen. På valg i år er Dan
Sørensen, Kirsten Kristensen og Kim Hansen. Disse tre ønskede genvalg og dette blev
imødekommet. Michael Bundgaard er trådt ind i bestyrelsen som nyt medlem.
Suppleanter blev John Nielsen og Karsten Albrechtsen. Tillykke alle!
5. Til intern revisor blev Rasmus Thomsen valgt og revisor suppleanten blev Carola
Nielsen.
6. Diverse udvalg er således valgt:
Baneudvalg: Dan Sørensen, Kim Bundgaard, Ole Madsen, Kasper Starup, Michael
Milling, Rasmus Andreasen og Mads Dormann.
Løbsudvalg: Per Thomsen, Paw Madsen, Jørn Germansen, John Nielsen og Henrik
Henriksen.
PR udvalg: Carola Nielsen og Rie Bundgaard. Anna Sabrina Hedegaard vil gerne
tilbyde sin hjælp når muligt.
Web-master: Per Thomsen og Jeppe Andersen.
7. Indkomne forslag:
Ungdomsskolerne har fremsat forslag om, at fortsætte med de motorer, som de i
forvejen kører med, på ubestemt tid.
Efter god dialog blev aftalen, som er indgået mellem ungdomsskolerne og bestyrelsen,
suspenderet til 2018. Herefter vil man se frem mod nye fremtidsløsninger omkring
yamaha motor.
8. Eventuelt:
Det blev påpeget, at det for nogens synspunkt er ”dårlig stil”, at medlemmer med egen
kart, har mulighed for at kører i lejekarterne. Dette kan virke som reklamefremstød.
Dette blev blankt afvist med henvisning til, at alle har haft rig mulighed for at byde ind
med karts af forskellige mærker. Rigtigheden af dette vil kunne bekræftes af tidligere
bestyrelsesformand og medlemmer, som var med på bestemmelsestidspunktet.

Afsluttende:
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Per Thomsen
Næstformand: Morten Møller
Kassér: Kirsten Kristensen
Sekretær: Kim Hansen
Medlemmer: Dan Sørensen, Carola Nielsen og Michael Bundgaard.
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