
Ordinær generalforsamling i Yokohama SuperCup 2021 
 
Afholdt 31-10-2021 klokken 11.00 ved Gunnar Aaskov Motorsport 

 

Dagsorden: 
1: Valg af dirigent og referent 
2: Bestyrelsens beretning  
3: Fremlæggelse af regnskabet 
4: Forelæggelse af kommende sæsons aktivitetsplan og budget.  
5: Fastsættelse af kontingent  
6: Indkomne forslag.  
7: Valg af klasserepræsentant, bestyrelsesmedlem samt suppleant 
8: Valg af revisor. 
9: Evt.  

 
 
7 stemmeberettigede deltagere på mødet – Brian Johannesen, Steffan Jusjong, Jens 
Jensen, Bjarne Haa, Thue Henriksen, Henrik Have Jakobsen, Jeff Nigel Lyngø-
Grosen. 



1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Steffan Jusjong 
Referant: Jens Jensen 
 
2. Bestyrelsens beretning fremlagt af formand Brian Johannesen: 
 

Formandens beretning 2021 

 
Efter et meget specielt 2020, som var præget af Corona og dermed kun 2 løb på kalenderen, var 

2021 en noget mere almindelig sæson. 

 

Der var dog stadig eftervirkninger fra Corona, hvilket først fik tilskuerne tilbage på banen, sidst på 

sæsonen. Vores åbningsløb blev udsat i næsten to måneder, da der stadig var nogle Corona 

restriktioner, som spøgte i april måned. 

 

Vi fik kørt 5 gode løbsweekender, med henholdsvis 14, 14, 12, 12, og 15 deltagere. Der var nogle 

kørere som gik glip af nogle weekender på grund af store uheld og motorhaverier, så det kostede 

også lidt på deltagerantallet. Men inden sæsonen havde BU hos DASU sat det ultimatum, at vi 

skulle være 12 biler i samtlige kvalifikationer i år – og det mål/krav opfyldte vi, og mere til. 

 

Der var et potentielt Sverige løb, som aldrig blev til noget grundet Corona restriktioner i ind- og 

udland, men vi fik alligevel kørt en god sæson hjemme i Danmark. 

 

Vi har haft live streaming fra 3 af de 5 weekender, via den produktion som Super GT har lavet. Der 

skal lyde en stor tak til Momentum Racing, som har sponsoreret denne live stream til Yokohama 

SuperCup i 2021 sæsonen. Derudover vil vi takke Yokohama, Gunnar Aaskov, Låsby 

Ejendomsservice, og Jusjong Auto, som har hjulpet os med at få kørt dette projekt gennemført, og 

holde startgebyrerne nede. 

 

I alt har 26 kørere være på banen mindst en gang i Yokohama SuperCup 2021. Den nye Yokohama 

SuperCup 200 klasse er blevet en stor succes. Her har hele 17 kørere været på banen i en eller flere 

weekender – og vigtigst af alt, var der kamp i tre mesterskaber, helt indtil målflaget faldt i 

allersidste løb. 

 

Der skal lyde et stort tillykke til sæsonens mestre – Jens Kristoffersen i Yokohama SuperCup, 

Michael Holm i både Yokohama SuperCup 200 og Oldboysmesterskabet. Og selvfølgelig også Jeff 

Nigel Lyngø-Grosen i Rookiemesterskabet. 

 

Mange tak til alle kørere, som har været på banen i Yokohama SuperCup 2021, og støttet op om 

vores fælles projekt. 

 

I efteråret 2021 var der et ønske om en Yokohama SuperCup 220 klasse, for de lidt tungere biler, 

eller biler som var en anelse over 200hk. Tilmeldingen til den var åben i to weekender, men der 

kom ikke nogen tilmeldte. Derfor er den blevet lagt i graven for nu. 

 

Vi havde reglementsmøde den 24. juli i Odense Gokart Hal. Det var en hyggelig eftermiddag, hvor 

vi havde håbet på lidt større fremmøde – men på den anden side, var der heller ikke så meget at 



stemme om. Vi havde efterfølgende en afstemning blandt medlemmerne på nettet, omkring et enkelt 

reglementspunkt. Alle forslag blev nedstemt, og derfor fortsætter reglementet på præcis samme 

måde i 2022. 

 

Kigger vi fremad mod 2022 håber den nuværende bestyrelse på, at kunne fortsætte den positive 

udvikling. Aftalen med Yokohama som dækleverandør er på plads, så Yokohama SuperCup kan 

træde ind i jubilæumssæsonen med ro på den front. Klassen startede i 2012 med 6 deltagere til 

åbningsløbet, og 13 kørere henover sæsonen. Det antal har bølget frem og tilbage nogle gange, 

men det er lykkedes at løfte det fra etcifret deltagerantal til et tocifret i løbet af de seneste godt 24 

måneder. Jo, selvfølgelig kan vi godt være flere – vi SKAL være flere – men det er der også 

forhåbninger om at vi når i 2022. 

 

Der skal igen lyde en stor tak til alle jer medlemmer, samt de gæstekørere, som har kørt i år. Tak 

for den tillid som I har vist til den siddende bestyrelse, og vi håber på at I alle sammen vil støtte op 

om genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg senere, da vi 4 arbejder rigtig godt 

sammen, og får løst opgaverne i god ro og orden. Men mere omkring det på et senere punkt på 

dagsordnen. 

 

Vi ses forhåbentlig alle sammen igen på banerne i 2022. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Formand, Brian Johannesen.  

 
Beretningen godkendt af forsamlingen. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab 

 
Der er lavet et overskud på 30.724,60kr. Ingen bemærkninger fra forsamlingen 
 
Regnskab godkendt. 
 
4. Forelæggelse af kommende sæsons aktivitetsplan og budget. 

 
Budget for 2022 fremlagt, indeholdende et overskud på 5.000kr. 
 
Budget godkendt. 
 
Kørerforeningen har snakket med de tre permanente danske baner, som har meldt 
tilbage med 2 potentielle weekender hver, men uden at nævne datoer. Endelige datoer 
og sammensætning bliver først lagt på plads, på kalendermødet som DASU afholder i 
nærmeste fremtid. 
 
En snak om et løb i Sverige, men holdningen var at det var bedre med 6 gode danske 
løb i 2022, end et udlandsløb med evt lavt deltagerantal.  



 
5. Fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen foreslår 2500kr i kontingent – 1500 kr ved tilmelding senest 31.12.2021. 
 
Dem der tilmelder sig Kørerforeningen inden 31.12.2021, indgår i lodtrækning 
omkring 4 Yokohama gadedæk optil 18”. 
 
Godkendt 
 
6. Indkomne forslag. 

 
Bo Stentved og Kim Lund er stemmetællere. 
 
Forslag 1 – 7 for 0 imod 
 
Forslag 2 – 7 for 0 imod -  mindre tilføjelse til teksten godkendt af forsamlingen. 
 
7. Valg af klasserepræsentanten, bestyrelsesmedlem samt suppleant. 

 
Steffan Jusjong genvalgt som klasserepræsentant for 1 år. 
 
Steffen Jusjong og Brian Johannesen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
 
Thue Henriksen valgt som suppleant for 1 år. 
 
8. Valg af revisor 

 
Jens Kristoffersen genvalgt for 1 år. 
 
9. Evt 

 
Spørgsmål fra bestyrelsens side til de fremmødte, omkring evt forbedringsforslag til 
den kommende sæson.  
 
Bjarne Haa nævner at han er i gang med at arrangere en billig testdag på Padborg 
Park inden sæsonstart, som kommer til at ligge i april måned. Den kunne Yokohama 
SuperCup evt hægte sig på, for at tilbyde det til medlemmerne. Mere info følger. 
 
Bestyrelsen takker for et godt møde, og glæder sig til at se folk igen i 2022. Tak for 
lån af lokale til Gunnar Aaskov. 


