
Referat af ordinær generalforsamling 2013 
(rettet 22-01-2014) 
 
 
Næstved Model Racing Club afholdt ordinær generalforsamling på ”GÅRDEN” 
Ålestokvej 4. 4700 Næstved. 
Der mødte 10 stemmeberettigede medlemmer op, Hvoraf Martin Dyrlund medbragte 
6 godkendte skriftlige fuldmagter fra fraværende medlemmer. 
 

                          Onsdag den 06/11-2013 – kl. 19.30 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
    Ulrik Andersen blev dirigent og stemmetæller, Erik Skou referent. 
2. Formandens beretning. 
    Jan Laugesen gennemgik de aktiviteter klubben har haft i 2013 sæsonen, med de  
    fejl og succeser, vi har haft. Han sluttede af med en uforbeholden ros til vore 2  
    kioskpiger, Linda og Louise og overrakte dem hver en gave fra klubben for deres 
    store indsats. 
3. Kassererens beretning og regnskab. 
    Regnskabet blev omdelt, og Nicolai besvarede alle spørgsmål fra forsamlingen. 
    Det underskud der er, er resultatet af mange anskaffelse samt tab ved 2 indbrud 
    i kiosken, der blandt andet medførte en total omlægning af vort nøglesystem. 
    Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
4. Vedtagelse af kontingent og gebyrer. 
    Bestyrelsen foreslår uændret 600 kr. i klubkontingent + 200 kr. til DMSU. 
    Yderligere betales et depositum på 200 kr. som fremføres til næste års betaling  
    hvis man deltager aktivt i klubbens 2 arbejdsdage. 
    Under debatten blev det anført at de 200 kr. nok var for lille et beløb til at anspore 
    flere deltagere til arbejdet. Men det er dog 6.000 kr. hvis der er 30 medlemmer, der  
    ikke møder op. – En kontakt til gården bekræfter at de meget gerne vil have ekstra 
    opgaver til beskæftigelse af deres elever. 
5. Behandling af indkomne forslag: 
5.1 Martin Dyrlund fremsatter sit indsendte forslag til debat og afstemning. 
    Grunden til forslaget er, at klubbens motorcykelkørere sam en del nitro-track 
    kørere har brug for én DASU-licens til kørsel udenfor Danmark, (Primært Sverige) 
    og finder det dyrt og bøvlet at skulle melde sig ind i en DASU-klub, kun for at  
    kunne løse denne licens for 225 kr., når det er i NMRC deres aktiviteter foregår. 
    Afstemningen endte 8 for og 8 imod 8 for og 9 imod, hvorfor forslaget faldt. 
    NMRC vil søge en måde, hvor disse kørere, gennem DMSU kan få den ønskede 
    licens til de 225 kr. 
     
5.2 Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes punkt 8. Ledelse, således at 
    generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 i lige år og 3 i ulige år. 
    Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde inden 4 uger med  
    formand, næstformand, baneformand, kasserer og sekretær. 
    Herudover vælger generalforsamlingen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter. 
    Under debatten kom det synspunkt frem at generalforsamlingen gerne ville 



    vælge kassereren direkte, og ikke overlade dette valg til den valgte bestyrelse. 
Forslaget blev fremsat af bestyrelsen for at undgå at skulle indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling såfremt de direkte valgte, formanden eller 
kassereren, trak sig i utide, ( hvilket vi har oplevet 2 gange i de seneste par år). 
Da det fremsatte forslag ikke kunne ændres, blev der stemt om det. Resultatet blev 
8 imod, 7 for og 1 undlod at stemme 8 imod, 8 for og 1 undlod at stemme, hvorfor 
forslaget faldt. 
     
6. Valg af bestyrelse: 
    Følgende er på valg:     
    Erik Skou genopstiller. – Blev genvalgt som sekretær i 2 år. 
    Bo Larsen genopstiller. – Blev genvalgt som baneformand i 2 år. 
    Bestyrelsen opstiller Per Wisler. – Blev valgt som formand i 1 år.   
Valg af bestyrelsessuppleanter: Steen Dolmer genopstiller og blev valgt 
7. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår Søren Jørgensen, som blev valgt 
    Valg af revisorsuppleant: Ulrik Andersen blev valgt 
8. Eventuelt. Herunder deltagelse i landsmødet i Fjelsted i februar 2014. 
                      Bobo deltager + ? 
                      Stormskaden på vort pitområde. Det besluttedes at foretage en 
                      foreløbig oprydning lørdag den 16/11 kl. 10 (alle er velkomne til at  
                     deltage),inden vi kører til fuglebjerg og laver PR for klubben ved        
                     Flyveklubbens åbent-hus arrangement. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30. 


