
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 

 

Næstved Model Racing Club indkalder hermed til ordinær generalforsamling på 

”GÅRDEN”, Ålestokvej 4, 4700 Næstved. 

 

             Onsdag den 4. november 2015 – kl. 19.30 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab. 

4. Vedtagelse af klubkontingent og gebyrer. 

Bestyrelsen foreslår uændret kr. 800 i voksenkontingent, hvoraf de 200 

kr. bliver udbetalt med 100 kr. pr deltaget arbejdsdag. 

Gæstekørsel skal fremover koste 100 kr. pr. dag/aften. 

5. Behandling af indkomne forslag. (Se forslag på de næste sider) 

6. Valg af bestyrelse. 

På valg er: Formand: Per Wisler for 1 år. Per ønsker ikke genvalg. 

                                   Bestyrelsen foreslår Martin Dyrlund. 

                  Sekretær: For 2år. Erik Skou er villig til genvalg. 

                  1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Bestyrelsen foreslår Jan  

                   Poulsen (Balje) til posten. 

Valg af bestyrelsessuppleant: Søren Jørgensen foreslås. 

7. Valg af revisor: Søren Jørgensen foreslås. 

Valg af revisorsuppleant: Bo Kjeldgaard. 

8. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt til 

sekretæren erikskou@post5.tele.dk senest 28/10-2015. 

 

Under generalforsamlingen vil klubben være vært for kaffe og kage samt en 

øl eller en vand. 

 

Med venlig hilsen 

NMRC, bestyrelsen 

        

  

 

 

  

mailto:erikskou@post5.tele.dk


Forslag 1: 

Vedtægternes § 1 Navn, foreslås ændret således at den nye tekst vil 

være: 

Klubbens navn er NÆSTVED MODEL RACING CLUB, efterfølgende kaldet 

NMRC, NMRC er medlem af én eller flere landsdækkende organisationer 

der varetager MRC-sportens interesser. Ind- og udmeldelser af disse 

organisationer skal besluttes på en generalforsamling. 

 

Forslag 2: 

Vedtægternes § 4 Medlemmer, ændres således: 

Som medlem kan optages enhver, der interesserer sig for RC-sporten 

enten som senior- eller som juniormedlem. Bestyrelsen kan ekskludere et 

medlem hvis det skønnes at vedkommende medlem modarbejder NMRC´s 

formål og interesser eller undlader at betale kontingent. Et ekskluderet 

medlem har ret til at indanke eksklusionen til endelig afgørelse på 

førstkommende generalforsamling. 

 

Følgende er udeladt af den eksisterende tekst: 

, jvnf. DMSU´s vedtægter. Nye medlemmer, der er i restance indenfor 

DMSU, kan ikke optages i NMRC uden DMSU´s  

godkendelse. 

 

Forslag 3: 

Vedtægternes § 5 Indmeldelse, ændres således: 

Indmeldelse, der er bindende for et år, sker til kassereren eller via en 

organisation klubben er medlem af. Udmeldelse sker til kassereren. 

Klubbens vedtægter er tilgængelige på klubbens hjemmeside 

 

Forslag 4: 

Vedtægternes § 10 Ordinær generalforsamling, tilføjes følgende: 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres 

skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Forslag 5: 

Klubben udmeldes af DMSU da der ikke er mange L-S onroad kørere 

tilbage. 

 

Forslag 6: 

Klubben indmeldes i DASU. Det er gratis for klubben, og de, der 

Ikke ønsker et DASU medlemskab, kan nøjes med at købe en klubløs 

DMSU-licens via DMSU´s egen hjemmeside. 

 


