Referat årsmøde i kørerforeningen Cross-Kart Klub DK:
Dato og sted: 04.11.2018 på Nysumbanen
Referent:

Helle Nielsen

Deltagere:

Bestyrelsen samt 10 deltagere, hvoraf de 9 deltagere var stemmeberettigede.

Formanden bød velkommen.

1) Valg af dirigent:
Niels Zink blev foreslået og valgt.
Dirigenten erklærede indkaldelsen for godkendt og mødet for åbent.
Der blev uddelt en ny dagsorden, hvilken blev godkendt.

2) Forslag til vedtægter fra bestyrelsen:
Alle ændringer fra bestyrelsen samt medlemmerne blev godkendt. Følgende paragraffer
med følgende tekst blev godkendt:

§3 Som medlem kan optages enhver, der er medlem af DASU eller som har interesse i
Cross-Kart.

§4 Kontingent betales helårlig pr. 1. februar. Kontingent skal være indbetalt inden 3. DM
tællende løb for at kunne modtage DM mesterskabspokaler skænket af kørerforeningen.
Ungdomskørerne i Mini og 85 ccm’s medlemskab er dækket af en forælders kontingent.
Foreningen optager passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret på
medlemsmøderne. Kontingents størrelse fastsættes på årsmødet.

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 Medlemmer. Fordelt på formand, en
kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og 2 medlemmer vælges på lige årstal og

kasserer og 1 medlem vælges på ulige årstal. Udover bestyrelsen vælges også en
suppleant. Bestyrelsen laver referat fra alle møder og referater med alle beslutninger skal
efterfølgende lægges på foreningens hjemmeside.
Valg af klasserepræsentant foretages iflg. DASU’s valgregler.

§7 Foreningens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober. Senest 7 dage før
årsmødet skal det af kassereren afsluttede regnskab for det forløbne regnskabsår være
udsendt til foreningens medlemmer.

§10 Årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af november måned med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Klasserepræsentantens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmerne
8. Valg af:
a) Formand
b) Kasserer
c) Bestyrelsesmedlemmer
d) Suppleant
9. Eventuelt

Årsmødet skal afholdes et centralt sted i landet.
Indkaldelse til årsmødet offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før årsmødet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8
dage før årsmødet og skal kunne findes på foreningens hjemmeside mindst 6 dage før
mødet.

§12 Forslag til reglementsændringer skal fremsendes skriftligt til klasserepræsentanten
senest den 1. august. Klasserepræsentanten er forpligtet til at sende forslag til
reglementsændringer til kørerforeningen, således alle forslag offentliggøres på klubbens
hjemmesiden senest 8 dage før afstemningens afholdelse.
Forslagene behandles derefter på møde eller via mail afstemning. Efter vedtagelse
videresendes reglementsforslag af klasserepræsentanten til DASU og er først gældende
efter godkendelse af DASUs Banesportsudvalg.
Det påhviler klasserepræsentanten at udsende information til medlemmerne med
passende mellemrum. Al information skal desuden sendes til klassens kontaktperson i
Banesportsudvalget.

§14 Punktet udgår.

§15 ændres til §14. Teksten er uændret.

3) Forslag til vedtægter fra medlemmerne:
Indeholdt i punktet ovenover.

4) Formandens beretning / Klasserepræsentantens beretning:
Herning Motorsportsfestival den 2. – 4. februar.
Vil gerne takke alle dem, der var med i den weekend:
- Anders Rømer
- Patrick Konge
- Simon & Sofie
- Tobias Andersen
- Oliver Jensen
- Nicklas Lukas Jensen
- Søren Jelsbak
- Morten Bertelsen
- Christian Juul

Vil alle dem, jeg har nævnt, også give en stor tak videre til alle de hjælpere, de havde med.
Stor tak til Michael Bertelsen, som stod for arrangementet.

Kolding Motorsportfestival den 5. – 6. maj
Stor tak til:
- Bent Madsen
- Niels Zink
- Tobias Andersen

Udstilling på Vamdrup flyveplads den 4. august
Stor tak til:
- Louise
- Kevin
- Niels Zink

Bulletin
Weekenden den 26. – 27. maj fik vi en bulletin angående loggere. Den kom fint i stand og
fremtiden skulle der være styr på.

Kørere der har deltaget i udlandet
- Søren Jelsbak – 2. plads på Grenland
- Nicklas Lukas Jensen – 4. plads i semifinalen på Tierp Arena
- Daniel & Kasper B. har kørt i Solør og Haninge
- Kasper B har også kørt i Riga.

NEZ cup
Der fik Kasper B sølv.

DM
Endnu engang stort tillykke til alle de nye DM Mestre vi har fået i 2018.

- Mini – Jonas Nielsen
- 85 ccm – Eirik Steinsholt
- 125 ccm – Thomas E. Murstad
- 250 ccm – Casper B. Larsen
- 450 ccm – Tim Daugberg
- 650 ccm – Peter Olesen
- Xtreme – Søren Jelsbak

Årets Fighterpokaler gik til:
- Mini – Nicklas Christiansen
- 85 ccm – Kevin Daarbak
- 125 ccm – Lasse Storgaard
- 250 ccm – Daniel Johansen
- 450 ccm – Tim Daugberg
- 650 ccm – Peter Olesen
- Xtreme – Nicklas Lukas Jensen

Afslutning
Tak for sæsonen. Tak til deltagere for godt motorløb. Vi ses igen til sæson 2019.

5) Godkendelse af regnskab:
Fremover skulle det gerne give et mere retvisende billede af sæsonen, da regnskabsåret nu
er ændret.
Det giver et underskud, hvilket vil blive større fremover, hvis der skal gives store
mesterskabspokaler. Det koster også at holde vægten kørende og opdateret. Der mangler
sponsorer eller salg af reklame på hjemmesiden.
Der skal findes en løsning på de 2 personer, der skal stå for udlæsning af loggere i 2019.
Skal klubberne spørges om hjælp eller skal der findes penge til det?
Zibrasport har kostet lidt penge, men har været godt for sporten. Der blev debatteret, om
man skulle overveje, at udsendelsen skulle flyttes 48/60 timer, så det ikke blev sendt live

for at trække publikum til banerne, da tilskuerantallet er dalende. Til 3 dagsløbet kom
gæster lørdag, der var blevet fanget af udsendelsen torsdag. Det er også rart for familien at
kunne følge med, hvis de ikke har mulighed for at være tilstede. Der skal findes hjælpere og
evt. klassesponsorer for at holde det kørende fremover.
Regnskabet blev godkendt.

6) Fastsættelse af kontingent:
Efter lidt debat, blev kontingenterne fastsat til følgende:
- 400 kr. for 125, 250, 450, 650 og Xtreme.
- 200 kr. for Mini og 85 ccm.
- 100 kr. for passive medlemmer.

7) Valg af:
a. Formand – Torben Jensen – På valg:
Torben ønskede ikke genvalg, da han ikke ønskede, at formanden og
klasserepræsentanten skal være samme person. Anja Laulund blev foreslået. Hun
acceptere og blev valgt.
b. Kasserer – Michael Bertelsen – Ikke på valg:
c. Bestyrelsesmedlem – Ole Lau – På valg:
Ole ønskede genvalg og blev valgt.
d. Bestyrelsesmedlem – Niels Zink – Ikke på valg:
e. Bestyrelsesmedlem – Christina Konge – På valg:
Christina ønskede genvalg og blev valgt.
f. Valg af suppleant – På valg:
Søren Jelsbak blev foreslået. Han accepterede og blev valgt.

8) Eventuelt:
NEZ:
Kalenderen ligger fast. Der er ikke de store ændringer i reglementet.
Finland ønsker en junior klasse i Xtreme, hvilket de tester af. Norge og Sverige har sagt nej

hertil.
FIA har lavet et nyt reglement til XR Crosscar klassen, hvor alle nuværende karts skal
bygges om. Der forventes, at denne klasse deltager i EM i fremtiden.
Det forventes, at Crosskart kørerne vil blive pålagt at køre med FHR eller ligende i den
nærmeste fremtid. Den nuværende skumgummi er oprindelig udviklet til gokart, hvor
køreren ikke er fastspændt. Den er livsfarlig for Crosskart kørerne, da de sidder
fastspændte. Der arbejdes på udvikling af hjelme samt godkendte sæder hertil.

Reglementsændring til 2019:
Der er ønsket mere køretid. Der er indsendt et forslag omkring sletning af 2. træning og i
stedet køres en ekstra omgang i hvert heat og finale. Det samlede reglementsudkast
fremsendes til alle kørerne, hvor der samtidig ønskes en afstemning herom. Resultatet
tager klasserepræsentanten med til afviklingsmødet med DASU.

Der var lidt debat omkring antal meter/antal omgange der køres i heat/finaler. Det blev
indført, da der på nogle baner, pga. banens længde, kun ville være 2 muligheder for joker i
de små klasser i hvert heat.

Loggerhåndtering:
Hvis loggerhåndteringen for Mini og 85 ccm skal pålægges startgebyret, skal det med på
afviklingsmødet med DASU den 10. november.

Kalenderen 2019:
CRAA har søgt om den 17. – 19. maj 2019, hvilket der også reklameres med på deres
hjemmeside. Dette er sammenfald med det traditionsrige Bededagsløb på Løvelbanen
samt DASUs Åbent hus arrangement.

Afslutning:
Dirigenten gav ordet til formanden der takkede for sæsonen og ønskede kandidaterne til
bestyrelsen tillykke med valgene.

