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1: Formand Mike Sørensen bød velkommen og foreslog Niels Zinck som dirigent.
Niels blev valgt og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og gav herefter ordet til Mike
for formandens beretning.
2 Formandens beretning/ Mike Sørensen: (Kort beskrevet)
Generelt et ret godt år for dansk crosskart. Især på det internationale plan, hvor et lille land
som Danmark kunne for første gang høste NEZ guld. Der blev ligeledes vundet NEZ Bronze
samt flere blandede sig i top 5
Vi skal måske prøve at komme nogle steder, hvor vi ikke har været før. Her påtænkes f.eks
byløb i Silkeborg, hvor der tidligere har været deltagelse af Crosskart kørere. Messe i Herning
er også en mulighed.
Der tænkes på andre muligheder med hjemmesiden. Der har været lidt tekniske udfordringer i
år, men et andet opsæt er sat i gang.
Tonen mellem kørerne/forældre skal blive bedre ved arrangementer.
3 Klasserepræsentantens beretning/ Dennis Munch: (Kort beskrevet)
En kort fortælling omkring er generelt god sæson. Vores kalender har været knap så god, men
dette bliver gjort noget ved til 2017, således vi ikke står i samme situation igen.
Igen opfordres til en bedre tone. Her ligges især vægt på tonen overfor officials SKAL blive
bedre.
Der informeres desuden om at der er sendt et brev ud til forældre omkring ovenstående i
klasserne Mini, 85 ccm og 125 ccm. Det skal dog understreges at arbejdet for bedre tone
gælder alle og ikke kun de små klasser.
Der blev også informreret om at vi har et problem med fartmåling i Mini og 85 ccm, Som det
er nu, giver det de tekniske delegeret en hel del adminstrativt arbejde. Der er bedt om hjælp
til en fælles løsning ved BU og TMU.

4 Godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af Michael Bertelsen. Kalibrering af vægt er en af de nye poster,
som vi deler med Rallycross. Dog har foreningen ikke modtaget faktura fra finalefesten endnu.
Ellers et utrolig flot regnskab som gav luft til køb af computer til køreforeningen, der
medbringes til løb og kan benyttes af f.eks de tekniske delegeret.
Regnskabet blev godkendt.
5 Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet forblev uændret.
6 Forslag fra bestyrelsen:
Forslag 1: Løbsserie – Vedtaget
Forslag 2: Løbsserie – Trukket tilbage
Forslag 3: Point – Vedtaget
Forslag 4: Benzinsystem – Vedtaget
Forslag 5: Vedtægtsændring §11 – Forkastet
Forslag 6: Startmåde – Vedtaget
7 Forslag fra medlemmer:
Forslag 7: Personlig udrustning – Vedtaget
Forslag 8 – 8,4: Xtreme – Vedtaget
Forslag 9 : Tyvstart – Vedtaget
Forslag 10: Heat og finaler – Vedtaget
Forslag 11: Løbsdistance – Vedtaget
8 Valg af:
Formand.
Torben Jensen blev ny formand.
Kasserer:
Ikke på valg – Michael Bertelsen
Bestyrelsesmedlemmer
Ole Lau – Genvalgt
Niels Zinck – Genvalgt
Dennis Munch – Valgt
Suppleant
Mike Sørensen – Valgt
9 Eventuelt:
1) Dennis Munch informerede omkring afviklingsmødet finder sted 12 november i Horsens.
Her skal vi nok forvente en evt. debat omkring startgebyret.
2) Vi fik en snak omkring ønsket DM tællende løb til 2017, hvor ønsket om 6-7 DM løb kom på
tale
Der blev igen lagt vægt på en bedre planlægning af kalender

3)Mads Pedersen fortalte at man i FSAS havde lavet 12 forslag, som man ville sende ind til
Unionen udenom afstemning på køreforenings årsmøde.
Forslagene blev læst op.

Mike takkede for et godt møde, samt god tone og konstruktive debatter.

