
Referat, møde på Nisseringen 8/8-2020 kl. 18.00 
Antal fremmødte: 40 stemmeberettigede personer 

 

1. Velkomst  
Klasserepræsentant Torben Jensen bød velkommen  
Søren Jelsbak blev valgt til ordstyrer. Lone Lau valgt som referent. 
 

2. Valg af klasserepræsentant: 
 

Der blev spurgt om en anden ville træde ind som klasserepræsentant i stedet for Torben 
Jensen, iflg. aftale fra sidste møde. Jan Jensen meldte sig og blev valgt.  
De 2 nye klasserepræsentanter er fremadrettet Jesper Kjeldsen og Jan Jensen. Fordeling af 
klasserepræsentanternes rolle aftales efterfølgende. Og offentliggøres efter næste 
bestyrelsesmøde.  
 

3. Forslag til reglementsændringer: 
Afstemning foregår med ja/nej stemmesedler. Stemmetællere: Christina Konge og Søren 
Jelsbak 
 
Forslag 1-6 vedr. Xtreme junior, samlet afstemning.  
Stemmes om samlet, da forslagene hænger sammen. Inden afstemning snakkes om for og 
imod åbning af klassen. Det vil give 1 klasse mere i Crosskart. Kan det undgås, at der 
kommer en klasse mere? 
 
Afstemningsresultat:  
Ja: 19 
Nej: 20 
Blank: 1 
 
Forslaget blev nedstemt, men der blev forespurgt om mulighed for at træne i klassen i 
Danmark. Michael Skårup Nielsen fra BU-udvalget var til stede og svarede at det pt. ikke 
var muligt.  
 
Forslag 7 vedr. afvikling på tid i Xtreme. 
Der blev spurgt om man var klar over hvad, der stemmes om og betydning for klassen. 
Forslaget læses op. 
 
Ja: 11 
Nej: 23 
Blank: 4 
 
Forslaget blev nedstemt. 
 



Forespørgsel fra Torben Jensen vedr. reglementsforslag på omformulering af reglement 
279E vedr. benzinhane. Danmark er det eneste land, hvor benzinhane står i reglement. 
Ordlyden i reglement bør ændres til, hvis der anvendes benzinhane, skal den sidde i 
tanken. Forslag vedtaget med overvejende flertal. 
 
Torben Jensen byder de 2 nye klasserepræsentanter velkommen. BU-udvalget spørger til 
hvorfor deling af klasserepræsentantposterne, er blevet som de er, da reglementerne er 
blandet. Der bliver svaret, at bestyrelsen er blevet enige om at dele posterne i 2-takt og 4-
takt.  
 
Torben Jensen afslutter mødet med en tak for samarbejdet til kørerne og bestyrelsen. 
 
Rettelse til referat fra 24/7-2020, punkt 3, her omtales HANS, her menes naturligvis FHR.  

 


