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Referat fra 

Ordinær Generalforsamling i 
Yokohama SuperCup 2019 

Søndag d. 24. November 2019 kl. 13.00 – 17.00 
 

 
Afholdt på: 

Memphis Mansion 
Graceland Randers Vej 3 

8960 Randers SØ 
 
 
Dagsorden: 

1: Valg af dirigent og referent 
2: Bestyrelsens beretning  
3: Fremlæggelse af regnskabet  
4: Forelæggelse af kommende sæsons aktivitetsplan og budget.  
5: Orientering fra Teknisk Kontrollant 
6: Fastsættelse af kontingent  
7: Indkomne forslag. Se dem på www.supercup.dk  
8: Valg af klasserepræsentant og bestyrelsesmedlemmer samt suppleant  
9: Valg af revisor. 
10: Overrækkelse af Pokaler  
11: Evt. 
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Deltagerliste: 
navn stemmeret 
Keld Dohm Nej 
Jakob Borum Ja 
Allan Kristensen Ja 
Rene Povlsen Ja 
Kim Villebæk Ja 
Christian Andersen Nej 
Mikael Kildevæld Ja 
Lars Højris Ja 
Tino Vang Jørgensen Ja 
Kim Lund Johansen Ja 
Bo Stentved Nej 
Gunnar Aaskov Nej 
Steffen Jusjong Ja 
Brian Johannesen Ja 
Steffen Alsing Jørgensen Ja 
Norbert Gregersen Nej 
Jens Jensen Nej 
Bjarne Haa Nej 

18 i alt, heraf 11 stemmeberettigede 
 

Referat: 
 
1: Valg af dirigent og referent 
Dirigent, bestyrelsen foreslår Lars Højris 
Referent, bestyrelsen foreslår Keld Dohm 
 
Valg enstemmigt 
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2: Bestyrelsens beretning  
Formandens beretning 
” 
Det er dejligt at se så stort fremmøde og interesse for Yokohama SuperCup.   

Der er i 2019 blevet kørt 6 afd. Af Yokohama SuperCup. Alle i 6 i DK. 

Der har i alt været  15 kørere tilmeldt sæsonen, og 19 kørere har kørt i klassen i 2019. 
Dette giver et  gennemsnit på 9 per heat. Det skulle vi gerne kunne slå i 2020, ellers bliver 
klassen simpelthen nedlagt. 

Der har igen i år været tæt og fair race gennem hele året, selv om der har været løb med 
for få deltager. 

De 3 vinder kan kåres:  1.  Rene Poulsen, 2. Allan Kristensen 3. Tino Vang Jørgensen. 

Mikael Kildevæld tog sig igen sikkert at Oldboy pokalen.  

Planlægning af sæson 2020 er godt i gang,  Yokohama er igen valgt som dæk leverandør, 
da de har valgt at udnytte deres option på sæson 202. Der er også blevet planlagt kalender 
med  7 afdelinger  3 på Jyllandringen,  1 på Ring Djursland , 2 på Padborg Park og  1 i 
Tyskland  d.10/11 – 7  sammen med Special Saloon Car. 

Der er til 2020 aftalt, at vi kører som support klasse ved TCR, og dermed også livesteam TV. 

Vi håber også at kunne lave en aftale med Bo Stentved om teknisk kontrol i 2020. Vores 
pressemand i 2020 er vi ved at lave aftale med, så dette bliver meldt ud ved senere 
lejlighed. 

Vi kører i 2020 med nye tiltag i reglementet (bl.a. sekventiel gearkasse), så det bliver 
spændende om det vil bidrage med nye biler. 

Der skal vælges nye bestyrelses medlemmer, og ny klasse repræsentant, da hele 3 kørere 
opgraderer til TCR. Vi siger tak for denne gang, de har alle prydet klassen med tæt og fair 
race. Flotte biler, hvor jeg ved at 2 allerede er solgt, og nu skal køres af nye kørere her i 
SuperCup. 

Jeg ser nu frem til en god generalforsamling med masse af gode forslag og konstruktive 
input som holder tætheden i klassen i fokus.                  Vel mødt. 

 
” 
 
 
Kommentarer / Spørgsmål: 
Der stilles spørgsmål til hvordan det skal forstås med de 12 biler, der er nævnt i det nye reglement. 
Grundlæggende så er det sådan, at hvis klassen kan mønster over 12 biler til hver heat, så får klassen lov til 
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at beholde sit eget reglement, men om klassen fortsat skal køre sammen med SSC i 2021 er uklart. I 2020 
skal klassen under alle omstændigheder køre sammen med SSC. Det tolkes til at der skal være over 12 biler 
i gennemsnit per heat. Er der under 12 biler i snit i 2020, så nedlægges klassen reelt, og erstattes af en 
division i SSC. 
 
Der spørges til Coast down test og testdag: det bliver den 21/3 2020 på Padborg Park 
 
Beretning godkendes. 
 
3: Fremlæggelse af regnskabet  
Regnskab blev udleveret. 
Der er et overskud på 282 dkr i 2019. 
 
Regnskab er endnu ikke revideret. Kasseren sørger for at sende det til Mikael Kildevæld for Revision 
snarest. 
 
Godkendt uden kommentarer 
 
4: Forelæggelse af kommende sæsons aktivitetsplan og budget.  
2020 bliver der 6 danske løb, og et løb på Lausitzting. 
 
Vi skal som tidligere sagt køre sammen med SSC i 2020. Der er aftalt møde med SSC i sommeren 2020, hvor 
der dels evalueres, og dels kigges videre på mulighederne. Ønsker til reglementsændringer skal være klar i 
august måned. 
 
Afviklingsformatet kommer til at følge SSC, og det vil sige 
20 min fri træning 
15 min tidtagning 
3 gange heat af 15 min plus en omgang 
 
Reelt betyder det at klassen får en træning, som den ikke har haft tidligere. Dette kommer ikke til at påvirke 
startgebyret. 
 
Den foreløbige kalender ser således ud: 
 
21/3 testdag på Padborg Park 
18-19 april Super Weekend (TCR og Super GT) på Jyllandsringen 
9-10 maj på Padborg Park 
6-7 juni på Ring Djursland 
20-21 juni Super Weekend (TCR og Super GT) på Jyllandsringen 
10-11 juli Lausitzring 
21-23 august Grand Prix, Super Weekend (TCR og Super GT) på Jyllandsringen 
11-12 sept Night Race, Super Weekend (TCR og Super GT) på Padborg Park 
 
Lars Højris: Når vi ikke er flere biler i klassen end tilfældet har været i 2019, så er der faktisk visse fordele i 
at køre med SSC: 

- SSC er en populær klasse, med god TV dækning og mange publikummer 
- Det er bl.a. pga at vi køre med SSC, at det er lykkedes at komme med til hele 4 SuperWeekender 
- Vi får en træning med mulighed for at få kigge på HK og vægt inden det går løs for alvor. 

Samlet set er der mange fordele ved denne løsning. 
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Kommentar fra Allan: Vores deltagerantal har været for lavt til at vi kan stille krav. 
 
Lars Højris: SuperCup skal være en storebror til 1600, det vil ofte være dyrere i indkøb af bil – men 
driftmæssigt er den ikke nødvendigvis dyrere end 1600 challenge. SuperCup er og skal være det naturlige 
trin mellem 1600 Challenge og de store klasser (TCR og Super GT).  
 
Lars Højris opfordre til commitment fra deltagere – der har i 2019 været for mange der har tilmeldt sig 
uden at komme ud og køre. 
 
Der spørges til den klasse 2, der blev etableret midt på sæsonen. Ideen var god, MEN da der kun stillede en 
bil op, og det viste sig at der reelt ikke var opbakning til det, og kombineret med at klassen skal køre 
sammen med SSC i 2020, så er klasse 2 tanken helt droppet. Bilerne til klasse 2 er velkommen til at stille op, 
men de køre med på lige vilkår med alle andre i klassen. 
 
Bjarne Haa: Gør det attraktivt at køre med i klassen, f.eks. ved drop vægttillæg ved sekventiel. Dette 
medførte en længere diskussion om sekventiel gearkasse etc. og det viste sig at der var en misforståelse 
omkring vægttillægget for sekventiel. Vægttillægget skal IKKE placeret i bilen som ved successballast, men 
vægttillæget regnes med i bilens tilladte minimumsvægt, et hurtigt regneeksempel på en 2 l turbobil med 
200 hk: 
H-skifte gearkasse, minimumsvægt: 5,3 * 200 = 1060 kg incl chauffør 
DSG gear, minimumsvægt: 5,3 * 200 + 40 = 1100 kg incl chauffør 
Sekventiel gear, minimumsvægt: 5,3*200 + 75 : 1135 kg incl chauffør 
 
Der efterspørges en regnemodel på hjemmesiden. Dette vil blive etableret. 
 
Alle reglementer er tilgængelig på DASU’s hjemmeside her: 
https://www.dasu.dk/reglementer/#/reglement-1-og-vedtagter 
 
Reglement 5 og teknisk og sportsligt reglement for klassen er desuden også tilgængelig på klassen egen 
hjemmeside: www.supercup.dk 
 
 
 
5: Orientering fra teknisk kontrollant 
Der er aldrig kørt så tæt som i år – reglementet passer rigtig godt, da det giver meget lige konkurrence. 
 
BOP er blevet brugt i det ”skjulte”, og det viser at der er meget lige performance i bilerne. 
 
Konklusionen fra kontrollanten er derfor at der ikke ud fra de data der er tilgængelige er nogen grund til at 
justere i reglementet. 
 
 
6: Fastsættelse af kontingent  
Betsyrelsen foreslår at det fastholdes uændret: 
1.500,- før 1/1-2019 
2.500,- efter 1/1-2019 
 
Vedtaget. 
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7: Indkomne forslag.  
 

Ingen indkomne forslag. 

 

8: Valg af klasserepræsentant og bestyrelsesmedlemmer samt suppleant  
 
Klasserepræsentant: 
Da den nuværende klasserepræsentant Allan forlader klassen for at køre TCR, så stopper han som 
klasserepræsentant. Jakob Borum har tilbudt at tage klasserepræsentat rollen igen, og bestyrelsen bakker 
op om dette. 
Jakob Borum blev enstemmigt valgt uden modkandidat. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Hele bestyrelsen er på valg. Lars Højris fremlægger den nuværende bestyrelses ønske og forslag: 
Bestyrelsen skal bestå af 4 medlemmer, bliver der flere bliver det for besværligt. Klasserepræsentanten 
deltager i bestyrelsesarbejdet, så det er reelt 5 personer der skal arbejde sammen på denne måde. 
 
Bestyrelsen anbefaler at Lars Højris vælges, for at skabe noget kontinuitet. Lars Højris vælges enstemmigt 
ind. 
Bestyrelsen anbefaler desuden Preben Jørgensen (Tino’s far), da Preben har tilbudt at blive kassere for 
klassen, og kasseren er en del af bestyrelsen.  Preben Jørgensen vælges enstemmigt ind. 
 
Til de resterende to pladser i bestyrelsen er der fire kandidater, der hver især præsenterede sig selv, inden 
der blev stemt. Alle stemmeberettigede kunne stemme på alle kandidater, og stemmefordelingen blev 
således: 
Jens Kristoffersen: 5 stemmer 
Brian Johannesen: 8 stemmer 
Kim Villebæk: 6 stemmer 
Stefan Jusjong: 8 stemmer 
 
Brian Johannesen og Steffan Jusjong er dermed valgt ind. 
 
Supleanter: 
Thue Henriksen (ikke til stede) er suppleant i dag. 
Ønsker Thue ikke at fortsætte så overtager Kim Villebæk denne rolle, som den med tredje flest stemmer. 
 
Ny ledelse/bestyrelse ser således ud: 
 
Klasserepræsentant: Jakob Borum 
 
Bestyrelse: 
Lars Højris 
Preben Jørgensen 
Brian Johannesen 
Steffan Jusjong 
 
Suppleant: 
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Thue Henriksen (Alternativt Kim Villebæk) 
 
Bestyrelsen konstituerer sig på først komne møde. 
 
 
9: Valg af revisor.  
Mikael Kildevæld ønsker ikke at fortsætte 
Jens Kristoffersen foreslås, og blev valgt enstemmigt. 
 
10: Evt. 
Motorshow 2020: 30/1 – 1/2  - 2020. Vigtigt at begynde planlægning allerede nu, hvem vil/kan deltage: 
Lars Højris kommer minimum en dag.  
Brian Johannesen og Steffan Jusjong vil gerne stille sig til rådighed. 
Bestyrelsen opfordres til at starte planlægningen nu. 
 
Kim Lund: Der har været meget snak om Clio Cup racerne, og hvordan de kan klare sig i konkurrencen, kan 
vi få arrangeret en Clio til test på Padborg snarest?  
Stor opbakning til ideen.  
 
Bjarne Haa: Opfordrer de nye formand til samarbejde med formanden for Youngtimer, Martin Tillermand. 
 
Forslag fra salen Kan vi lave fælles testdage med YT? 
 
f. bestyrelsen i Yokohama SuperCup 
 
Keld O. Dohm 


