Seven Racing Årsmøde 2021- Referat
1. Velkomst.
Formand Jacob Pedersen byder velkommen til årsmødet anno 2021. På mødet deltager medlemmer og
interesseret både fysisk og via Skype.
2. Valg af referent og dirigent
Valg:
Referent: Nicolai Bjerre
Dirigent: Jacob Pedersen
3. Formandens beretning.
2020 har været et år i Coronas tegn, og med dette har der været:
-

7 kørere i Seven Racing Danmarksmesterskabet
5 kørere i Arion Mesterskabet
1 Arion deltager ved det Skandinaviske Mesterskab
1 ny kører

Der blev i 2020 afholdt tre gældende løbsweekender, hvilket var følgende weekender:
-

5.-6. September DM – Ring Djursland
11.-12. September DM – Padborg Park
26. September DM – Ring Djursland

Resultater 2020:
Danmarksmesterskabet:
1) Mikkel Holch (#134)
2) Carsten Lauridsen (#101)
3) Paw Klamer (#127)
Old Boys:
1) Carsten Lauridsen (#101)
Skandinavisk Mesterskab:
- Intet
Arion:
Danmarksmesterskabet:
1) Christian Sørensen (#206)
2) Søren Hvam (#201)
3) Asger Thierry (#204)
Skandinavisk mesterskab:
1) Søren Hvam (#201)

Aktiviteter 2020:
- Motorshow
- Showroom hos Carstens MC: Ikke væltet ind med leads af muligt kommende kører, men har været
superfint og hvis mulighederne opstår for det samme, kunne det være rigtig fint at fortsætte dette.
- Bella og mænd
- Struer motorshow
Deltagere 2021:
Ud fra indikationer givet af kørere ser et muligt deltagerantal således ud:
Seven Racing:
- Carsten Lauridsen
- Chres Jørgensen
- Jan Haagh
- Jan Saltoft
- Jonas Hansen
- Kasper Bruun
- Kim Sunesen
- Lars Henriksen
- Michael Andersen
- Mikkel Holch
- Nicolai Landberg
- Nicolaj Hansson
- Niels Bock-Pedersen
- Paw Klamer
- Preben Jakobsen
- Steffen Hansen
Arion:
- Asger Thierry
- Christian Sørensen
- Holger Wilcks
- Kurt Jepsen
- Søren Hvam
= 20 biler – Det tegner til at blive et godt år.
Løbskalender 2021:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

15.-16. Maj DM Padborg
12.-13. Juni DM Sturup Raceway
19.-20. Juni DM Padborg Park
4.-5. September DM Ring Djursland
18. September DM Ring Djursland
2.-3. Oktober DM Jyllandsringen

Jacob har ikke hørt fra Norge ang. Skandinavisk. Men året bliver nok primært et år med vacciner og corona.

4. Kassereren fremlægger regnskabet.
Præsenteret af kassereren Ivan Hansen.
Årsregnskab

Grundet forskydningen af årsmødet fra 2019/2020 er indbetaling af medlemskaber også forskudt, er
omsætningen beskeden, men det kommer til at hænge sammen ved efterfølgende regnskabsår.
Klubben har derfor i det forgangene år haft en lav indtægt, men også lave udgifter, udover de mere
faste udgifter.
Totalen lander derved på 3.639 kr.- i underskud.

Balancen:

Årets resultatet er trukket fra egenkapitalen, som på opgørelsestidspunktet, derfor lander på
52.752,06 kr.Til det kommende år er der efter årsmødets start kommet kontingenter ind og derfor er
egenkapitalen steget til mere end det ovennævnte beløb.
Klubbens revisor, Asger Thierry, har også gennemgået tallene og det stemmer.
Regnskabet er derfor gennemgået af både kassereren og revisor samt godkendt på mødet

5. Valg af styregruppe og formand.
Vedtægter i forbindelse med stemmeret til årsmødet:
- Aktive medlemmer har stemmeret. Medlemmer tildeles en stemme pr. tilmeldt bil
- Efter indvælgelse/genvalg til styregruppen tildeles hvert styregruppemedlem en stemme
- Valg og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem kræver det, skal afstemning
ske skriftligt og hemmeligt. Ved stemmelighed skal der foretages omvalg. Ved stemmelighed ved
omvalg bortfalder forslaget.
Ved mødet er der:
- 11 stemmeberettiget
Valg af styregruppe:
Nuværende styregruppe:
- Jacob N. Pedersen (Formand)
- Mikkel Holch (Styregruppemedlem)
- Brian Kjær (Styregruppemedlem)
- Asger Thierry (Styregruppemedlem)
- Ivan Hansen (Kasserer)
- Stig Jensen (Teknisk kontrollant)
Ansvarsområder:
- Events (Messe, VIP, Fællesspisning, Årsmøde)
- Teknisk Arbejde (Teknisk reglement, TK, BU)
- Pr arbejde (Artikler, profilkatalog, hjemmeside)
- Administration (DASU, Banekontakt, vedtægter)
- Arion (Resultater, Teknisk)
Nuværende styregruppe ønsker at fortsætte:
Afstemning: 11 af 11 for
I forhold til PR-delen, ønskes det fra styregruppen at tilføje en ekstra hånd til at hjælpe med håndteringen af
dette:
-

Casper R. vil gerne vælges ind med Søren som hjælpende hånd.
Afstemning: Ingen, 11 af 11 For

Kasserer rollen:
- Ivan vil gerne ud som kasserer over det kommende år:
- Anbefales at Ivan hjælper den kommende kasser i gang og at der laves en løbende udskiftning over
året. Det er ikke den tungeste post, meld gerne ind.
Teknisk kontrollant:
- Stig ønsker at fortsætte
Afstemning: 11 af 11 for
Styregruppe anno 2021:
- Jacob N. Pedersen (Formand)
- Mikkel Holch (Styregruppemedlem)
- Brian Kjær (Styregruppemedlem)
- Asger Thierry (Styregruppemedlem)
- Casper R. (Styregruppemedlem: PR-Ansvarlig)
- Ivan Hansen (Kasserer)
- Stig Jensen (Teknisk kontrollant)

6. Valg af revisor.
Nuværende revisor Asger Thierry ønsker at fortsætte
Afstemning: 11 af 11 for
7. Fastsættelse af kontingenter.
Fastsættelse af kontingent:
- Der betales et årligt kontingent for medlemskab af forening. Medlemmer af styregruppen er fritaget
for kontingentbetaling
- Kontingenter, teknisk gebyr og strafgebyr fastsættes på årsmødet efter indstilling fra styregruppen
Indstilling til kontingent:
- Styregruppen indstiller at medlemskabet fastholdes på 1.000, - kr. og teknisk gebyr fastholdes på
1.000, - kr.
Afstemning: 11 af 11 for
Der blev på mødet diskuteret og lagt op til, at eventuelle overskud fra kontingenter, kommer aktive kører og
events til gode
8. Forslag.
Forslag fra medlemmer:
- Ingen indsendt
Forslag fra styregruppen:
- ”Teknisk gebyr skal være betalt forud for første løb for at opnå starttilladelse.” – Skal flyttes til
Sportsligt reglement og styregruppen vil gerne arbejde med BU med at tilrettelægge denne regel til
noget brugbart materiale for alle kører, dommere mv.
Afstemning: 11 af 11 for.

9. Evt.
Aktiviteter 2021:
VIP-arrangement:
- VIP-arrangement arrangeres afhængig af omstændigheder (Jyllandsringen/Djursland)
Trackday/Træning (Sturup/Flere?)
- Hvis I deltager ved diverse træningsdage/arrangementer/testdage/trackdays eller hører om noget
der kunne være spændende for klubbens medlemmer at deltage i, så meld gerne ind.
- Ivan gør opmærksom på, at Nordmændene har fået bygget et superfint nyanlagt anlæg små 140 km
fra Kristiansand, som måske kan blive reelt spændende for os at deltage på i 2022 og frem.
Desuden er der mulighed for træning/trackdays deroppe. Nordmændene skal allerede køre på den i
år.
Aktivitetsudvalg:
-

Aktivitetsudvalg fastsat sidste år vil gerne fortsætte, hvilket de på mødet har fået lov til

Klasse sponsor:
-

Ønsket for at få en klassesponsor er der stadig
I øjeblikket er der forskellige små åbninger rundt omkring, der dog ikke har udmøntet sig i noget
specifikt
Hvis der er nogle der hører noget eller finder ud af noget, så sig frem, så hjælper klubben gerne til
med at finde frem til den rette løsning.

Bane videoer:
-

Der arbejdes på at få noget onboard video af en god omgang ind på hjemmesiden og youtube fra
hver bane, så husk at få tændt kameraerne og sæt nogle gode tider

Andet:
-

Meld ind, hvis man arbejder for at få noget op at stå, om end ikke andet, hvis det også har interesse
for andre medlemmer.

Mødet ophæves
Tak for denne gang

