
Referat, møde på Ørnedalsbanen 24/7-20 kl. 19.00 
Antal fremmødte: 53 personer 

 

1. Velkomst  
Klasserepræsentant Torben Jensen bød velkommen og startede med at gøre opmærksom 
på, at offentliggørelse af forslag til reglementsændringer ikke overholder § 12 i 
køreforeningens vedtægter om antal dage for offentliggørelse på hjemmeside inden 
afstemning. Kørerne blev spurgt afstemning kan gennemføres alligevel, dette blev 
accepteret.  
Anja Laulund blev valgt til ordstyrer. 
 

2. Forslag til reglementsændringer: 
 

Forslag 1: 

 
Afstemningsresultat: 36 stemmer for og 1 imod. 

 

Forslag 2: 

 
Afstemningsresultat: 

Forslaget diskuteres for og imod. Mange gode argumenter fra begge sider. Forslagets 

formulering er ikke skarp nok til at tage stilling til, hvad der stemmes om. Der er stemning 



for at forslaget bliver omformuleret, nyt forslag lægges op på hjemmeside og der indkaldes 

til nyt møde og afstemning til løbet på Nisseringen.  

 

3. Info fra klasserepræsentanten 
Indførelse af HANS i 650 ccm fra næste år, bliver nok udskudt et år. Iflg. det Torben er 
oplyst om i øjeblikket er planen at brugen af HANS bliver indført i en klasse ad gangen 
hvert år til og med 125 ccm. 
 
Torben spørger efter kørernes ønsker til antal løb i 2021, så klasserepræsentanterne er 
forberedt til kalendermøde med DASU. 
Der er 7 baner i Danmark, klasserepræsentantens forslag er 1 løb på hver bane. På mødet 
kommer invitation fra Tommelille i Sverige om DM-løb på deres bane. Der er mange 
meninger om antal og hvor mange løb, der ønskes på hver bane.  
 
Forslag om 7 løb i Danmark, gerne 1 løb på hver bane, hvor 1 løb smides væk. Derudover 
ønskes 1 løb på Tommelille i Sverige, hvis det bliver til noget, må fratrækkes 2 løb. 44 
personer stemmer for. 
 
Der er stemning for, at der ikke skal tages specielt hensyn til udenlandske kalendere. 
 

4. Valg af klasserepræsentanter: 
Der skal vælges 2 klasserepræsentant fremadrettet iflg. afstemning, der tidligere er sendt 
ud til kørerne. 
Jesper Kjeldsen meldte sig og blev valgt.  
Torben Jensen har lovet Jesper at tage et år mere, såfremt ingen andre melder sig. 
Bestyrelsen og andre opfordrer til at man overvejer om klasserepræsentantposten er noget 
for en selv og derefter melder sig på banen. Der diskuteres om rimeligheden i at blive 
”tvunget” til at fortsætte, når man har meldt ud, at man ønsker at stoppe. Torben fortæller 
kort om klasserepræsentantens arbejde.  
Valget af den sidste klasserepræsentant genoptages til møde på Nisseringen. 
 

5. Evt. 
Forespørgsel om interesse for åbning af Xtreme Junior klasse. Der snakkes for og imod. 
Ingen endelig afklaring. Forslag kan evt. sendes til afstemning.  

 

 

 


