
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 

  

Næstved Model Racing Club indkalder hermed til Generalforsamling på  

Grønnegade kasserne 10   kl. 19  i lokale 217 indgang 1A 

Onsdag den 3/11 2021  

  

Dagsorden ifølge Vedtægter  

  

1. valg af Dirigent, stemmetæller og referent.  

2. Formands beretning.   

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse  

4. Vedtagelse af klubkontingent og gebyrer bestyrelse forslår uændret fra sidst:  

- folk som bor på Fyn og Jylland samt børn på 14 eller derunder skal ikke betale de 200 kr. for 

arbejdsdage, ellers uændrede fra 15 til 18 år skal betale 400 og voksen 600 kr. til klubben +200 

depositum for deltagelse i arbejdsdage. Samt 300 kr. til DASU hvis man ønsker licens.  

5. Behandling af indkomme forslag.  

- Bestyrelsen foreslår at rette på antallet af bestyrelses medlemmer fra 5 til 3. 

Begrundelsen er vi ikke kan få nogle medlemmer til at stille op, og da vi kun er ca 30 

medlemmer i klubben mener vi ikke det er realistisk at forsætte med 5 i bestyrelsen. 

Ændringen vil have virkning fra 01.01.2022, og bestyrelsen vil køre med 3 resten af 

året. Selvfølgelig medmindre nogle af klubbens medlemmer stiller op til bestyrelsen, så 

frafaldes dette forslag. Dette forslag skal der stemmes om, kan man ikke deltager i 

general forsamlingen, kan man skriftligt indsende sin stemme til bestyrelsen. 

6. Valg af bestyrelse.   

Ikke på Valg 

- Kasserer Jørgen Jensen kasser ikke på valg (lige år). 

På valg er:  

- Formand for 2 år (ulige år) Ronni Christiansen   ønsker ikke genvalg  

- Johnni er på valg i år (2 år - ulige ) ønsker genvalg. 

- for 2 år Mathias Jacobsen (ulige år), ønsker ikke genvalg 



- for 2 år, mangler (lige år).   

- for 1 år bestyrelses suppleant Faruk Aybar Genvalg ? 

- mangler to bestyrrelsemedlemmer  

7. Valg af revisor og revisor suppleant. 

8. Eventuelt:  

- Herunder græsslåning og ordne volde. Bestyrelse kommer med et forslag om at dele det op 

og belønne dem der vil vare tag de områder…? 

- 2 Arbejdsdage / klubløbe om lørdagen.  

Bestyrelse arbejder videre med det på næste møde.   

 

- Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling bedes indsendte til bestyrelsen. 

Seneste 28/10 2021   

 

 

 

 

Kort over Grønnegade kasserne. 

 


