
 

Ekstra klubmøde Referat i forlængelse af repræsentantskabsmøde 
sportsdivision Road Racing Søndag den 8. marts 2009 på Scandic 

Hotel Bygholm Park i Horsens 
 
 
Emne at få en fælles holdning til prisen på Mini RR 
 
Jimmie PBKF: Forslog at man max hæver beløbet 50 kr. pr. klasse. 
 
Henrik AMK: Talte om, at der før har været nævnt en fond. Han synes det ville være en god 
ide at få det emne på banen. 
AMK mener at en stigning på 50 kr. for alle klasser er OK 
 
RRKV. Ok, og også med 25 kr. ekstra til en fond. 
 
Henrik PBCDK: OK, men hvis der kommer andre beløb, så er det en god ide at melde det ud i 
god tid, fx på camping eller ½ pris på ekstra klasse. 
 
Steen mini udvalg: OK med en stigning på 50 kr. og er også med på 25 kr. til en fond. 
 
Bjarne Kører rep.: OK med stigning på 50 kr. Men mener ikke, at det gør noget, at vi sætter 
det op for junior klassen. 
 
Jimmi PBKF: Med hensyn til udmeldinger, så mener de, at de har gjort alt hvad de kunne for 
at melde ud, med hensyn til ekstra betalinger til camping og lign. 
 
Henrik PBCDK: Det har betydning for de unge, at prisen bliver sat op.  
 
Steen Mini udvalg: Var enig i, at det vil have en betydning at sætte prisen op. 
 
Jimmi PBKF: Enig med de andre. Junior skal være billigere, men til gengæld skal der betales 
fuld pris for alle klasser. 
 
Bjarne Kører rep.: En af de ting som kørerne stejler over, er at skulle betale 150 kr. for eks. 
En natlampe eller en kaffemaskine. Man kan ikke bruge for 150 kr, på en natlampe. 
 
Morten RRF: Kom med en kommentar om at strøm er meget dyrt på banerne. 
 
Henrik SD-RR: Gjorde opmærksom på, at det skal fremgå af tillægsreglerne hvad tingene 
koster. 
 
Henrik AMK: Medlemsfremgang fremmes ikke af, at tingene bliver for dyre. 
Det er rigtigt at tingene skal meldes tidligt ud. 
Han har hørt, at i fx Hanstholm koster det 75,- kr. Kunne man evt. presse bane ejerne til at 
tage samme pris for fx strøm. 
 
Jimmi PBKF: kommenterede, at prisen på Skærbæk er 100 kr. pr. tilmeldte deltager i år. 
 
Henrik SD-RR. Henrik har hen over vinteren været en del hen over forhandlingerne med fx 
Skærbæk, og kan i den forbindelse oplyse - at prisen for Skærbæk er både for bad og strøm, 
og at det er en ok pris. 
 
Morten PBKF: Mente, at det er vigtigt, at der kun bliver opkrævet det beløb der skal betales 
videre. Dvs. at man ikke opkræver 100, kr og betaler 75 til banen, hvorefter resten af 
pengene går i løbsregnskabet. 
 
Henrik AMK: kommenterede, at han er enig i, at man kun tager det beløb der bliver opkrævet. 

 



 

Kaj AMK: Informerede, at på fx Jyllandsringen, vil det blive således, at der skal betales en 
kommunal besluttet afgift, for de der opstiller en campingvogn. 
 
Henrik SD-RR: Det er vigtigt at opkræve mere end det koster. Der skal være et lille overskud 
hver gang. Der skal være penge til at udvikle sporten.  
 
Konklusion 
Prisen vil i 2009 blive for senior: 350,00 
Prisen vil i 2009 blive for Junior 250,00 
 
 
Diskussion vedr ½ pris for ekstra klasse 
 
Eva RRKV: Der skal være ½ pris for en ekstra klasse 
 
Jimmi PBKF: Der skal betales fuld pris for alle. 
 
Henrik AMK: Han hører hvad PBKF siger, men hælder til hvad Eva siger om, at man bør have 
rabat for at deltage mere. 
 
Morten PBKF: Online systemet kan ikke håndterer det, så husk at arrangøren selv skal 
refundere differencen til kørerne. 
 
Henrik PBCDK: Mener, at det må kunne håndteres i klubben. 
 
Steen mini udvalg: Dette kan gå begge veje, hvis forældrene ikke har råd til at give mere, så 
har de vel heller ikke råd til at tilmelde flere klasser. 
 
Eva RRKV: der er kun få folk vi taler om, så det kan ikke være et større problem. 
 
Henrik AMK: Han ser kun en ekstra mulighed for at tjene lidt ekstra, med meget lidt arbejde. 
 
Bjarne kører rep.: Han har kendskab til, at nogle kørere ikke vil tilmelde sig 2 klasser, hvis de 
skal betale fuld pris, for begge klasser. 
 
Der fremkom en generel diskussion om hvordan det overhoved kan komme til at hænge 
sammen tidsmæssigt, måske så er det et luksusproblem. 
 
Konklusion: 
 
Det er op til hver enkelt klub, om man vil give ½ pris til de der tilmelder sig en 
ekstra klasse. 
Proceduren for det enkelte løb skal dog fremgå af de godkendte tillægsregler. 
 
 
Diskussion Vedr. Fond: 
 
Eigil forklarede hvad en fond er, og hvordan den kan forvaltes. 
Man kan se på det som en måde at skabe flere penge til sporten, eller et ekstra tilskud. 
Men skal jo beslutte hvad denne fond skal bruges til. 
Hvad skal beløbet være? 
Hvad er stemningen?  
 
Max AMK: synes ikke det er en god ide, men skal det være, så skal det nok ikke være samme 
beløb for de store og de små. I øvrigt skal det nok besluttes på et repræsentantskabs møde. 
 
Henrik AMK: mener at, man ikke kan vedtage dette nu, men arbejde videre med det. 

 



 

 

 
Ernst Dommer: det er en god ide, hvis der er et veldefineret formål. 
 
Der blev en generel diskussion, og der var enighed om at der skal nedsættes et 
udvalg der kommer med et oplæg, til hvad eller hvordan denne fond skulle se ud. 
Således at der kan forlægge et konkret forslag til næste repræsentantskabsmøde. 
SD-RR lovede at iværksætte dette. 
 
 
Snak vedr. officials og behandling af disse 
 
Henrik AMK efterlyste en måde hvor man kan belønne sine officials. Det er svært at få nye 
samt fastholde dem vi har. 
 
Eigil måtte sige, at han var ked af at klubberne selv havde været med til at nedlægge tiltaget 
om årets official - hvor der netop var billetter til VM eller lign. 
 
Henrik SD-RR sagde, at det var op til klubberne, og det kunne da godt være at SD kunne gøre 
noget hvis der kom et oplæg fra klubberne. 
 
Der var igen en generel diskussion om emnet. 
Der var enighed om, at det er ærgerligt at vi har nedlagt eller glemt, at præmiere årets 
official. 
Det kræver hårdt arbejde at finde dem. 
Men husk, man kommer langt med en lille pose med frugt og slik, og lidt kørepenge. 
 
Bjarne Kører rep. nævnte, at det måske var SD der skulle komme med at oplæg og ikke 
omvendt. 
 
Henrik SD-RR nævnte, at Bjarne hermed blev budt velkommen i SD, og netop havde 
erhvervet sig sin første opgave. 
 
 
Kalender: 
 
NSF100 blev diskuteret, da det er væsentligt for den klub der skal arrangerer første afdeling, 
og dermed skal indsende tillægsregler til motorbladet den 12 marts, at vide hvorledes NSF100 
skal afvikles. 
 
PBKF indsender tillægsreglerne den 12. Så hvis der er ændringer i forhold til det der er 
beskrevet i reglementet, skal de vide dette inden da. 
PBKF lovede at være AMk behjælpelige med kopi af tillægsregler fra første afdeling. 
 
Kalenderen blev gennemgået og er klar til offentliggørelse. 
 
Referent  
 
Lis Johannsen. 
 


