Referat af ordinær

Generalforsamling
I Glostrup Racing Club
Mandag, den 25. februar 2019 kl. 19.30 i klublokalet, Eriksvej.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Søren Boy Holst valgt
2. Bestyrelsens/formandens beretning
Godkendt
.
3. Forelæggelse af regnskab
Godkendt
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal indsendes til formanden på mail: racenet(snabela)mail.dk
Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
Som 2018. Kr. 700-. Unge der ikke er fyldt 18 år ved betalingstidspunktet kr. 350,-.
Støttemedlem kr. 100,6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand – Ralph Lorentzen genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlem – Boff ønskede ikke genvalg. Henrik Rasmussen valgt.
7. Valg af revisor og suppleant
Kim Schiøttz genvalgt som revisor og Boff som ny suppleant
8. Eventuelt
Som vanlig udspandt der sig en livlig debat debat. Johnsen drager afsted til den
kommende generalforsamling i DRCMU. Der er ansøgt om et om et DRCMU off-road løb
enten den 2. juni eller 16. juni - 2018. Ralph indsender ansøgning på DASU on-road løb
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den 26. maj og 8. september 2018. Asfaltfirmaet LT har givet et mundtligt tilbud på kr.
38.000,- omkring nyt slidlag på on-roadbanen. Klubben har ikke de fornødne
midler/økonomi og SBH tilbød at søge fonde, sponsorer etc. Johnsen har anmodet LT
om an fremsende tilbuddet skrifteligt. Sprøjning af on-road banen blev i 2018 mere
organiseret. Der blev indkøbt en sprøjtevogn der giver mere ensartet dækning af
asfalten. Der vil i lighed med 2018 blive stillet gratis Cola til rådighed på klubdage,
trænings- og løbsdage. Sprøjtning ugens øvrige dage vil være for egen regning.
Vejledningen skal følges til punkt og prikke. Hjælpere til løb søges. Der blev mere eller
mindre givet håndslag på at on-road hjælper til på off-road og vice versa. Generelt PR,
spot og småhistorier på medlemmmers oplevelser for at ”holde gryden i kog” på sociale
medier Facebook og www.GRC-racing.dk mangler. Det er derfor besluttet at der skal
mere PR ud. Medlemmerne skal tjekke oftere ind på Facebook, når man er i klubben.
Klubløb/race skal i gang igen. Blandt forslagene var gratis pølser eller et symbolsk beløb
så det lige løber rundt for at skabe det sociale samvær - vi ved der er. Kæmpe banner på
klubhuset så det bliver synligt hvad der foregår her på området. Indkaldelse til 2
arbejdsdage.
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