
 

    Avedøre Digital Race  
15-03-2022 

 

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

afholdt i Avedøre SCX klublokaler tirsdag 15-03-2022 kl 18.00. 

Deltagere: Alle betalende medlemmer: Uno, Ivan, Rene, Thomas, Jakob, Sonni & Carsten. 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden beretning og godkendelse heraf 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Indkomne forslag: Ansvarsområder til oversigten: Hjemmesideansvarlig, ansvarlig for resultater af 
klubrace 

5. Valg af: 

a. Formand  

b. Bestyrelsesmedlemmer 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Eventuelt 
 

Ad 1: Uno blev valgt til dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

og gav derpå ordet til formand Carsten. 

 
Ad 2: Formanden afgav mundtligt beretning, om hvad der var foregået i det forløbne år. 

- Endnu et år med mange COVID restriktioner. 

- Ny bane, nye biler og konkurrencer 

- Kæmpe tak til de løbsansvarlige David & Uno 

- Etablering af nyt baneanlæg har været en stor og til tider vanskelig opgave, der har trukket 

meget energi. 

- Den planlagte DM runde der skulle have været afholdt hos os, blev aflyst som DM løb, men i 

stedet blev der arrangeret et 4 timers løb for de kørere der havde sat dagen af alligevel. Det 

blev modtaget rigtig godt af deltagerne 

- Der er planlagt en afdeling af DM Legend Cars 7-5-2022 i klubben. Sæt kryds i kalenderen, hvis 

du ikke allerede har gjort det. 

- Beretningen blev godkendt. 

 
Ad 3: Thomas fremlagde regnskabet for 2021 der viste et overskud på ca DKK 2.700 og et 

foreløbigt budget for 2022, der viser et forventet overskud på ca. DKK 9.000,-. 

Dermed er der midler til reparationer, nyindkøb samt sociale arrangementer i 2022. 

 Thomas har oprettet en MobilePay Box til foreningens indbetalinger, af praktiske årsager. 

Prisen for denne service blev godkendt af generalforsamlingen. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 
Ad 4: Indkomne forslag. 

- På generalforsamlingen 2021 blev det foreslået at lave om på bestyrelsens størrelse således:  

Reducede antal medlemmer og måske en bestyrelse der hvert år konstituerer sig med Formand, 



Kasserer og sekretær. Forudsat at foreningen opfylder KAB’s foreningsregler.  

Emnet blev diskuteret og der var enighed om, at da vi nu har definerede ansvarsområder og 

frivillige til de opgaver, var der ikke grund til at have almindelige bestyrelsesmedlemmer.  

David havde undersøgt KAB’s foreningsregler, og fra deres side, er der ikke noget til hindring for 

at ændre bestyrelsen som foreslået.  

Dog var der ikke stemning for at have en sekretærfunktion, men hellere en fordeling således; 

formand, næstformand & kasserer.  Formanden (undertegnede) står gerne for referater og andet 

skriftligt.  

Denne fordeling blev vedtaget og dermed skal vores vedtægter tilrettes. 

 

- Løbsansvarlige: Da løbssæsonen går fra ca. november og et år frem, foreslog David at omkring 

1/11 blev afholdt valg af de løbsansvarlige for den kommende sæson 

 

- Carsten spurgte til et prisniveau for f.eks firmaarrangementer, og der blev foreslået flg. model: 

Et firmarelateret arrangement skal koste DKK 2.500,-, hvoraf 2.000 gives til klubkassen og 500 til 

hjælpere. Denne model blev vedtaget. 

 

Ad 5: Valg af (efter den nye bestyrelseskonstellation): 

a. Formand – for 2 år. 

Carsten blev valgt (modtog genvalg) 

 
Ad 6: Kontingent fastholdes til halvårlige betalinger a DKK 400 pr halvår med betaling 1/3 og 1/9. 

 
Ad 7:  Ansvarsområder:   
  Det er vigtigt, at når man tilmelder sig et ansvarsområde at man så også løfter de opgaver.  
  Ellers lægger man arbejdet over på en anden person. 
 
 Rengøring: 

Rengøringsansvarlige må gerne give konkrete datoer til de respektive medlemmer.  
Alle skal have en rengøringstjans.  Husk at skrive dig på listen – og få rengøringen gjort. 

 

DM: 

Der er planlagt en afdeling af DM Legend Cars 7-5-2022 i klubben. Sæt kryds i kalenderen, hvis 

du ikke allerede har gjort det. 

I forbindelse med dette arrangement vil banen blive tilført mulighed for at bruge Oxygen 

opsætning (chips og håndtag). Derfor kan det fremover være en ide at købe oxygenchip der 

også kan bruges på vores nuværende baneopsætning. 

 

Modernisering af klublokalet: 

KAB påtænker diverse moderniseringsarbejder i lokalet. PT vides der ikke konkrete tiltag, men vi 

kan blive nødt til at fjerne noget udstyr, samt beskytte banen. Vi afventer nærmere instruks fra 

KAB, der har lovet et fornuftigt varsel. 

 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 19.15. 

 

 

Uno & Carsten Damslund Jensen, referenter 


