
Referat af generalforsamlingen i Carbusters 2019 

1: Valg af dirigent: Jørgen Larsen blev foreslået og modtog valg. 

2: Herefter kunne dirigenten konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt. 

3: Formandens beretning: 

Velkommen til alle der er mødt op. 

 

Hvad er det så sket i Carbusters i 2018. 

Så er jeg da taknemmelig for at de sidste sponsorater der er kommet ind på kontoen til hegnet 

Vi har fået  fra Zapa i Tønder.  (10 Tkr.) 

  

Carbusters. 

Karin fra Mss og Jeg har haft en lille snak med folk fra Dasu i 2018 angående Carbusters fremtid,   

det ligger sådan at vi på det tidspunkt at vi ikke kom til at skulle ligge under Offroad reglerne. 

Men nu bliver det spændende for Bestyrelsen i Dasu har underlagt os BU hvor vi så hører at vi var 

kommet under Offroad gruppen inde i BU. Det har vi så reageret kraftigt på at det skulle vi ikke 

ligge, Karin har skrevet til bestyrelsen i DASU og har fortalt hendes mening herom, det er så 

kommet for ørene af BU og de har så fået opgaven at holde et møde med Karin og Mig ang. Hvor 

vi skal ligge i det regi. Det er nemlig sådan at Drifterne har fået lov til at kører deres helt egen 

regler, og derfor ser vi heller ikke at vi ikke også kunne køre vores race som vi altid har gjort, Karin 

Har den opfattelse at Dasu ikke ved en skid af hvad der forgår ved Carbusters. 

Men vi holder stadig at Carbusters skal køres under vores egne regler som de er i dag.  

 

Sponsorer. 

2017 satte vi sponsor skilte i gang men det havde jeg regnet med at det kunne give Carbusters en 

go lille indtægt men det blev solgt 6 guld og 4 Sølv skilte, ud af de 10 skilte var det 5 fra klubben 

der støttede os, og resten var udenfor klubben, det er selvfølgelig altid en start, men det gør vi 

igen her i 2018, med håbet på at der er flere der vil støtte os i 2018, men det var ikke tilfældet. 

Trist men det er sådan. 

 

Løbene. 

Sæsonen i DM løbet har ikke været noget at råbe hurra for her i 2018, det har været mellem 17 – 

23 biler pr løb. Så vi kan ikke være stolt af det, men jeg vil trykke finger for at det bliver bedre i 

2019. 

Sidste år sagde jeg at Ungdomsklassen var heller ikke at råbe hurra for, men det var ikke 

anderledes i 2018, og det ser ud til på nuværende tidspunkt, at der ikke er tilgang men kan kun 

håbe at der kommer flere biler i denne klasse 

 

 

 



 

NDM: 

Vi havde også haft  NDM løb. Jeg syntes at det gik som fint, vejret var med os, Tak til alle hjælper 

de skal have en kæmpe ros til at det fungerede så godt. Så vi køre det igen her i 2019, vi afholder 1 

af deres løb i 2019.  Tyskerne er helt vild med at være i Skærbæk, så vi bliver tigget om at forsætte 

med at afholde et af deres løb, og det kan vi kun være glad for, og så ville det være dejligt hvis alle 

Carbusters folk, igen vil giver en hånd med ved det tyske løb. 

 

Så som det sidste vil jeg gerne sige, Tak for en veloverstået sæson – og retter en særlig tak til alle 

de mange hjælper der har været for Carbusters i 2018.  

For håbeligt også dem der vil hjælpe i 2019 – uden jeres hjælp var det desværre ingen løb. Så stort 

tak til Jer.  

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 

4: Forelæggelse af regnskab til godkendelse: Susanne Møller fremlagde det reviderede regnskab 

og svarede på uddybende spørgsmål.  

I 2018 blev der et underskud på 17.959 kroner i forhold til året før, hvor overskuddet var på 

32.955 kroner. Underskuddet skyldes at der ikke er så mange kørere længere, og at der i 2017 blev 

afholdt to NDM- mesterskaber, kun et i 2018. 

 Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

5: Behandling af indkomne forslag: 

5.1: Der oprettes et medlemskab til Carbusters. Et almindeligt medlemskab koster nu: 250,- 

kroner. Der betales inden det første løb på banen her i Skærbæk den 27. april 2019.  

Der blev lagt vægt på, at det var en del af en fællesskabsfølelse at være med i Carbusters. 

Medlemsskabet giver adgang til ”Carbustersgruppen” på Facebook. Der er to facebookgrupper på 

FB i Carbusters. Den ene er Carbusters autospeedway klub, den anden er ” medlemCarbusters”. På 

”medlemcarbusters” side vil der komme træningsdage og al den info bestyrelsen har til 

medlemmer. 

5.2: Arbejdsgrupper: 

Der blev nedsat følgende arbejdsgrupper:  

Kioskansvarlige: Ingeborg Lorenzen og Ina Kristensen 

Bygningsansvarlige: Erik Kristensen 

Maskinansvarlige: Christian Lytzen og Leif Jensen 

Hjælpere: Meik Kristensen 

Andre ansvarsområder: Karina Kristiansen sørger for at spørge/ samle folk til dommertårnet. Og 

Inge sørger for al rengøring ( eventuelt sammen med ” Ras”. ) 



5.3 Al tøj kommer fremover til at stå hos Karina Kristiansen. Bestyrelsen spørger Malene Puch 

Jensen, om hun kunne være interesseret i at komme op på banen fremadrettet med tøj ? Der kom 

også andre forslag, men man enedes om at starte med at spørge Malene P. J. først. 

5.4: Kioskvogn og opbevaring: Det blev vedtaget, at kioskvognen kommer under tag i hele 

vinterperioden sammen med traktoren. Bestyrelsen tager stilling til to forslag om, hvor det skal 

være. Enten i Gånsager eller Frifelt. Kioskvognen kommer til at stå hos Ingeborg og Dan i sæsonen 

og transporteres på banen af enten Knud Erik eller Erik om fredagen. 

6. Kontingent: der blev vedtaget et kontingent på :  

Aktive kørere: 800,- kroner, Ungdomskørere: 500,- kroner, almindeligt medlemskab: 250,- kroner, 

prøvemedlem i tre måneder: 200,- kroner. 

7: Valg til bestyrelse: 

Formand: Leif Jensen, ikke på valg 

Kasserer: Susanne Møller: modtog genvalg 

Næstformand: Meik Kristensen: modtog genvalg 

Bestyrelsesmedlem: Leif Lytzen, modtog ikke genvalg, i stedet kom Nicolaj Rasmussen ind i 

bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem: Karsten Petersen modtog genvalg. 

Bestyrelsesmedlem: Dan Meggers modtog ikke genvalg. Ind i bestyrelsen kom i stedet Christian 

Lytzen. 

Bestyrelsesmedlem: Knus Erik Lauridsen, modtog genvalg 

Suppleanter: Michael Jacobsen/ Kent Knudsen 

Revisor: Erik Kristensen 

Revisorsuppleant: Jørgen Larsen 

Bestyrelsen takkede både Leif Lytzen og Dan Meggers for et godt arbejde og et særdeles godt 

samarbejde. 



 


