Årsmøde 2019 -Referat
1. Velkomst og valg af dirigent.
Formand Jacob Neergaard Pedersen byder velkommen
Ordstyrer: Jacob Neergaard Pedersen
Referent: Nicolai Bjerre
2. Klasserepræsentantens beretning.
•
•
•
•

14 kørere i Seven Racing Danmarksmesterskabet
5 kørere i Arion Mesterskabet
5 nordmænd i Skandinavisk Mesterskab
3 nye kørere

Så alt i alt har det været et fornuftigt år, fremgangen fra tidligere år er vedholdt med 3 nye kørere, dog er
der også været et videre spring til Arion. Umiddelbart fortsætter samme køre besætning som sidste år, og
spørgsmålet blev derfor stillet om vi kan gøre noget mere for at få nye biler ud at køre.
Klassen vil vedholde samme aktivitetsplan for 2020 som i 2019, hvilket indebærer følgende:
•

Motorshow (der kommer evt. også noget motorshow i Bella centeret for dem på Sjælland)

•

VIP-arrangement til GP på Djursland. Der var 100 gæster. Arrangementet fortsættes i 2020.

•

Fællesspisning om lørdagen var med 58 gæster og fortsætter også i 2020.

•

Trackday/træningsdage skal folk bare melde ind om. Mail-listen må gerne bruges, hvis folk høre om
noget. Om det så er Sturup eller andre baner – Kom hid.

•

Der blev diskuteret kalender sammenfald for 2020, da klassen har fået tildelt Night Race, der er
Padborgs største løbsweekend, men som vil lægge i forlængelse af 2x Ring Djursland. Der blev
stemt om Night Race: 12 var for, 3 blank

•

Der blev diskuteret om skandinavisk evt. skal afslutte på sidste løbsweekend på Ring Djursland

•

Ligeledes blev der diskuteret om en opdeling mellem VIP-arrangement og Skandinavisk i henhold til
at få afsluttende skandinavisk løb på Djursland.

Foreløbige løbskalender 2020:
2. - 3. Maj - Jyllandsringen
9. - 10. Maj - Padborg
13. - 14. Juni - Sturup SKM
(26. - 28. Juni - Rudskogen) SKM
22. - 23. August - Jyllandsringen (GP)

5. - 6. September - Djursland
11. - 12. September - Padborg (Night Race)
26. - 27. September – Djursland

3. Kassereren fremlægger regnskabet.
•

Klassen har haft et positivt overskud, regnskabet ses som godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.
•
•

•
•
•

Styregruppen foreslår kontingentet for aktivt medlemskab af Seven Racing Danmark for 2020,
1000,00 kr. pr. medlem og Kr. 300,00 for Passiv.
Teknisk kontrol gebyr foreslås fastholdt på de 1000,00 kr., der har været gældende i 2019 (200,00
kr. pr. løb for udlejningsbiler). Beløbet vil blive anvendt delvis til teknisk kontrollant, delvis til
anskaffelse af teknisk kontroludstyr.
Strafgebyr foreslås fastholdt på de 200,00 kr.
Gebyret skal betales af alle kørere i klassen uanset medlemskab af klubben. Gebyret skal være
betalt forud for første løb ellers gives der ikke starttilladelse.
Sociale begivenheder som årsmøder og fælles spisning vil blive betalt af deltagerne, medmindre at
andet aftales i Styregruppen, og informeres til medlemmerne.
§ Kontingent stemt igennem: 12 for, 3 blank

5. Forslag fra styregruppen.
•
•

Flytning af årsmøde
o Vedtaget: 13 for, 2 blanke
Nye vedtægter: Sendt rundt men er som følge på en oprydning i nuværende vedtægter
o Vedtaget: 15 for

6. Forslag fra medlemmer (indsendt).
•

Ingen nye forslag.

7. Valg af styregruppe.
•

Samme styregruppe som i 2019
o Vedtaget 13 for, 2 blanke

8. Valg af revisor.
•

Asger Thierry valgt ind igen.

9. Evt.
•

Fest udvalg til at holde styr på eventuelle ting og koordinering vedrørende fælles bespisning, VIParrangementer medvidere.
o Nedsat pr. dags dato
o Susanne, Jytte og Sebastian.

