
Vedtægtspunkt : § 5 

Nuværende tekst :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

01-11-2019 Brian Jakobsen

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

Forslag til ændring
Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N

2019 - 1

§ 5 Bestyrelsen består af minimum 4 personer. Formand for kørerforeningen, Klasserepræsentanten 
og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer mv. Valg til 

bestyrelsesposterne, klasserepræsentant og til formandsposten sker på årsmødet og gælder for 2 
år. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller når to medlemmer eller formanden begærer det. 

Mødet er beslutningsdygtigt, formanden, klasserepræsentanten og minimum ét bestyrelsesmedlem 
er tilstede. Bestyrelsesmedlemmer er automatisk med i kørerforeningen og er kontingentfri. 

Formanden og klasserepræsentanten aflønnes med hver 3.000,- til dækning af udgifter, 
udbetalingen kan tidligst ske efter sæsonens sidste løb.  

§ 5 Bestyrelsen består af minimum 4 personer. Formand for kørerforeningen, 
Klasserepræsentanten,to bestyrelsesmedlemmer og en repræsentant fra DARC. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med kasserer mv. Valg til bestyrelsesposterne, klasserepræsentant og til 

formandsposten sker på årsmødet og gælder for 2 år. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller 
når to medlemmer eller formanden begærer det. Mødet er beslutningsdygtigt, formanden, 

klasserepræsentanten og minimum ét bestyrelsesmedlem er tilstede. Bestyrelsesmedlemmer er 
automatisk med i kørerforeningen og er kontingentfri. Formanden og klasserepræsentanten 

aflønnes med hver 3.000,- til dækning af udgifter, udbetalingen kan tidligst ske efter sæsonens 
sidste løb.  

Tilrettelse 



Vedtægtspunkt : § 10

Nuværende tekst :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

15-11-2019 Henrik Eilertsen
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Forslag til ændring
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Årsmøde afholdes hvert år i 4 kvartal. Alternativt i forbindelse med sidste løbsarrangement for 
klassen. Vælges dette, informeres kørerne om dette senest i august måned. Reglementsmøde 
holdes hvert år i 3 kvartal i forbinelse med et løbsarrangement. Indkaldelse udsendes senest 30 

dage før generalforsamlingen

Årsmøde afholdes hvert år i 2 kvartal. inden reglement for det næste år vedtages i Dasu. Indkaldelse 
udsendes senest 30 dage før generalforsamlingen

vi er hele tiden et år bagud i forhold til at ændre noget i kassen pga. vi holder generalforsamling for 
sent mht. Reglementsmøde.



Vedtægtspunkt : §5

Nuværende tekst :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

15-11-2019 Jimmy Bob Søgaard Jensen

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ
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§ 5 Bestyrelsen består af minimum 4 personer. Formand for kørerforeningen, Klasserepræsentanten 
og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer mv. Valg til 

bestyrelsesposterne, klasserepræsentant og til formandsposten sker på årsmødet og gælder for 2 
år. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller når to medlemmer eller formanden begærer det. 

Mødet er beslutningsdygtigt, formanden, klasserepræsentanten og minimum ét bestyrelsesmedlem 
er tilstede. Bestyrelsesmedlemmer er automatisk med i kørerforeningen og er kontingentfri. 

Formanden og klasserepræsentanten aflønnes med hver 3.000,- til dækning af udgifter, 
udbetalingen kan tidligst ske efter sæsonens sidste løb.

Uddrag: Mødet er beslutningsdygtigt, formanden, klasserepræsentanten og minimum ét 
bestyrelsesmedlem er tilstede, dog minimum 3 individuelle bestyrelsesmedlemmer.

Så man sikrer sig, at over halvdelen af bestyrelsen er står bag beslutningen.



Vedtægtspunkt : § 10

Nuværende tekst :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

15-11-2019 Jimmy Bob Søgaard Jensen

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

Forslag til ændring
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Årsmøde afholdes hvert år i 4 kvartal. Alternativt i forbindelse med sidste løbsarrangement for 
klassen. Vælges dette, informeres kørerne om dette senest i august måned. Reglementsmøde 

holdes hvert år i 3 kvartal i forbindelse med et løbsarrangement. Indkaldelse udsendes senest 30 
dage før generalforsamlingen. Der skal til årsmøde være følgende minimumsdagsorden: 1 Valg af 

dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning 3 Fremlæggelse af regnskabet 4 Fastsættelse af 
kontingent 5 Propositioner/dækbegrænsning for næste løbssæson 6 Indsendte forslag 7 Valg af 

formand for 2 år (vælges lige år) 8 Valg af klasserepræsentant for 2 år (vælges ulige år) 9 Valg af ét 
bestyrelsesmedlem for 2 år 10 Valg af en suppleant for 1 år 11 Valg af revisor og en revisor 

suppleant (to revisorer valgt for 2 år – 1 på valg hvert år, suppleant for et år) 12 Evt. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder også forslag om vedtægtsændringer, 

reglementsændringer mv., skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet. Forslagene 
skal fremsendes til medlemmerne eller lægges ud på medlemssiden senest 8 dage før årsmødet. 

Forslagsstiller eller stedfortræder med fuldmagt for denne skal være til stede ved årsmødet. Er dette 
ikke tilfældet, annulleres forslaget automatisk.

Punkt 5 fjernes / ændres.

Særlige bestemmelser for Yokohama 1600 Challenge 254S.3.5.1 Dækbegrænsning Der kan 
registreres i alt 14 slicks dæk for sæsonen. – antal wets er fri. De dæk der bruges, skal købes 
gennem Gunnar Aaskov Motorsport. Kornmarken 2, Gravens, 6040 Egtved. Tel. 7555 3290. 

info@aaskov-motorsport.dk



Vedtægtspunkt : § 10 

Nuværende tekst :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

15-11-2019 Jimmy Bob Søgaard Jensen

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

Forslag til ændring
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Årsmøde afholdes hvert år i 4 kvartal. Alternativt i forbindelse med sidste løbsarrangement for 
klassen. Vælges dette, informeres kørerne om dette senest i august måned. Reglementsmøde 

holdes hvert år i 3 kvartal i forbindelse med et løbsarrangement. Indkaldelse udsendes senest 30 
dage før generalforsamlingen. Der skal til årsmøde være følgende minimumsdagsorden: 1 Valg af 

dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning 3 Fremlæggelse af regnskabet 4 Fastsættelse af 
kontingent 5 Propositioner/dækbegrænsning for næste løbssæson 6 Indsendte forslag 7 Valg af 

formand for 2 år (vælges lige år) 8 Valg af klasserepræsentant for 2 år (vælges ulige år) 9 Valg af ét 
bestyrelsesmedlem for 2 år 10 Valg af en suppleant for 1 år 11 Valg af revisor og en revisor 

suppleant (to revisorer valgt for 2 år – 1 på valg hvert år, suppleant for et år) 12 Evt. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder også forslag om vedtægtsændringer, 

reglementsændringer mv., skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet. Forslagene 
skal fremsendes til medlemmerne eller lægges ud på medlemssiden senest 8 dage før årsmødet. 

Forslagsstiller eller stedfortræder med fuldmagt for denne skal være til stede ved årsmødet. Er dette 
ikke tilfældet, annulleres forslaget automatisk.

Punkt 4 fjernes

Sportsligt reglement. 1.3 REGISTRERING / TILMELDING Tilmelding til serien sker hos 
kørerforeningen via yokohamacup.dk og andrager kr. 1.600,-. Der tillades gæstekørere. 

Gæstekørere betaler kr. 500 pr. løb til kørerforeningen, til dækning af teknisk kontrol m.m. 
Startnumre administreres af kørerforeningen.



Vedtægtspunkt : § 4

Nuværende tekst :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

15-11-2019 Jimmy Bob Søgaard Jensen

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

Forslag til ændring
Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N
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Kontingentet betales helårlig og skal være indbetalt inden første løbsdeltagelse. Kontingentets 
størrelse fastsættes på årsmødet. Ved indmeldelse og første løbsdeltagelse efter 1. august halvt 

kontingent.

Kontingentets størrelse fastsættes på reglementsmøde

1.3 REGISTRERING / TILMELDING Tilmelding til serien sker hos kørerforeningen via 
yokohamacup.dk og andrager kr. 1.600,-. Der tillades gæstekørere. Gæstekørere betaler kr. 500 pr. 

løb til kørerforeningen, til dækning af teknisk kontrol m.m. Startnumre administreres af 
kørerforeningen.



Vedtægtspunkt : § 12 

Nuværende tekst :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

15-11-2019 Jimmy Bob Søgaard Jensen

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

Forslag til ændring
Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N
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Beslutning om tekniske ændringer/reglementsændringer skal være vedtaget senest på årsmødet i 
året før ændringerne træder i kraft og er gældende for mindst et år. Dækvalg er ligeledes gældende 

for mindst et år. Væsentlige beslutninger kan i øvrigt kun træffes efter forudgående skriftlig 
indkaldelse til møde med angivelse af dagsorden.

Fjernes/ eller ændres til reglementsmøde i stedet for årsmøde.

Konflikt



Vedtægtspunkt : § 13 

Nuværende tekst :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

15-11-2019 Jimmy Bob Søgaard Jensen

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

Forslag til ændring
Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N
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Bestyrelsen/det fælles årsmøde har ansvaret for foreningens økonomi, hjemmeside, aftaler med 
løbsarrangører i ind- og udland, forhandling og beslutning om dæk, kontakt til DASU, DIF og andre 

samarbejdspartnere, klassens reglement/forslag til ændringer, sportslig optræden/eksklusionssager, 
specielle klassearrangementer mv.. Det påhviler bestyrelsen at udsende informationer til 

medlemmerne med passende mellemrum. Al relevant information skal desuden sendes til 
banesportsudvalget.

Klassens reglement/forslag til ændringer. Fjernes

Konflikt



Vedtægtspunkt : § 10

Nuværende tekst :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

15-11-2019 Jimmy Bob Søgaard Jensen

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

Forslag til ændring
Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N

2019 - 9

Årsmøde afholdes hvert år i 4 kvartal. Alternativt i forbindelse med sidste løbsarrangement for 
klassen. Vælges dette, informeres kørerne om dette senest i august måned. Reglementsmøde 

holdes hvert år i 3 kvartal i forbindelse med et løbsarrangement. Indkaldelse udsendes senest 30 
dage før generalforsamlingen. Der skal til årsmøde være følgende minimumsdagsorden: 1 Valg af 

dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning 3 Fremlæggelse af regnskabet 4 Fastsættelse af 
kontingent 5 Propositioner/dækbegrænsning for næste løbssæson 6 Indsendte forslag 7 Valg af 

formand for 2 år (vælges lige år) 8 Valg af klasserepræsentant for 2 år (vælges ulige år) 9 Valg af ét 
bestyrelsesmedlem for 2 år 10 Valg af en suppleant for 1 år 11 Valg af revisor og en revisor 

suppleant (to revisorer valgt for 2 år – 1 på valg hvert år, suppleant for et år) 12 Evt. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder også forslag om vedtægtsændringer, 

reglementsændringer mv., skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet. Forslagene 
skal fremsendes til medlemmerne eller lægges ud på medlemssiden senest 8 dage før årsmødet. 

Forslagsstiller eller stedfortræder med fuldmagt for denne skal være til stede ved årsmødet. Er dette 
ikke tilfældet, annulleres forslaget automatisk.

Tillæg til § 10 Der skal til reglementsmøde være følgende minimumsdagsorden: 1. 2. 3. osv.

Sikre at alle relevante og nødventige ting, bliver drøftet og stemt om på reglementsmøde.


