
Referat fra 
Generalforsamling KOM den 24.02.2018 
 

1. Valg af dirigent 
 

Freddy Pedersen. 
 

2. Formandens beretning 
 

Formandens beretning aflagt af formand Stig Kristensen. 
 

3. Fremlæggelse af revideret driftsregnskab 
 

Det fremlagte driftsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Forslag fra bestyrelsen om ændringer til vedtægterne 
 

Tekst i nuværende markeret med fed slettes 
 

§ 4. KONTINGENT - Nuværende 
Det årlige klubkontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud for et år ad 
gangen, at regne fra 1. januar til 31. december. Restancefristen fastsættes til 1. marts, men intet medlem kan få 
udstedt licens forinden kontingentet er betalt. Udover klubkontingent betaler aktive medlemmer den til enhver tid 
aktuelle pris for licenser og unionsblade. Bestyrelses- og sportsudvalgsmedlemmer, æresmedlemmer, licensmand, 
redaktør og trykker er klubkontingentfri. 
§ 4. KONTINGENT – Forslag 
Det årlige klubkontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud for et år ad 
gangen, at regne fra 1. januar til 31. december. Restancefristen fastsættes til 1. marts, men intet medlem kan få 
udstedt licens forinden kontingentet er betalt. Udover klubkontingent betaler aktive medlemmer den til enhver tid 
aktuelle pris for licenser og unionsblade. Bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer, licensmand, redaktør og trykker 
er klubkontingentfri. 

 
§ 6. LEDELSE OG ADMINISTRATION - Nuværende 
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Bestyrelsen har ansvaret for klubbens økonomi, for klubarbejdets planlægning og forsvarlige udførelse samt for, at 
klubbens love og generalforsamlings beslutninger overholdes.  
Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen. 
Desuden vælges der et sportsudvalg på generalforsamlingen bestående af minimum 4 medlemmer og max. 6 
medlemmer. Sportsudvalget konstituerer sig selv. Sportsudvalget har ansvaret for planlægning af klubbens 
motorsportsaktiviteter, herunder klubmesterskaber. 
Formanden har ledelsen i alle af bestyrelsens nedsatte udvalg, men har dog ret til, i samråd med den øvrige 
bestyrelse, at udpege andre bestyrelsesmedlemmer til formænd for de pågældende udvalg. 
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer 
begærer det. Mødet er beslutningsdygtigt, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens, og i dennes fravær næstformanden stemme afgørende. 
Formanden har ret til, i lighed med de valgte revisorer, at kontrollere klubbens regnskabsføring og midler. 
Den af bestyrelsen valgte kasserer varetager følgende funktioner: 

• Fører en af bestyrelsen godkendt kassebog over klubbens indtægter og udgifter 
• Andre opgaver, der efter bestyrelsens skøn påhviler klubbens kasserer. 

Klubbens kapital skal i videst mulig omfang indsættes i pengeinstitut, eller på anden betryggende måde sikres. 
Bestyrelsen kan til enhver tid forlange en oversigt over klubbens indtægter og udgifter samt de likvide midlers 
fordeling. Endvidere skal de valgte revisorer have uhindret adgang til at kontrollere regnskabsbøger og midler og påse, 
at medlemsprotokollen er ført ajour. 
Den af bestyrelsen valgte sekretær varetager følgende funktioner: 

• Fører protokol over klubbens virke. 
• Andre opgaver, der efter bestyrelsens skøn påhviler klubbens sekretær. 



 
§ 6. LEDELSE OG ADMINISTRATION – Forslag 
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Bestyrelsen har ansvaret for klubbens økonomi, for klubarbejdets planlægning og forsvarlige udførelse samt for, at 
klubbens love og generalforsamlings beslutninger overholdes. Planlægning af klubbens motorsportsaktiviteter, 
herunder klubmesterskaber. 
Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen. 
Formanden har ledelsen i alle af bestyrelsens nedsatte udvalg, men har dog ret til, i samråd med den øvrige 
bestyrelse, at udpege andre bestyrelsesmedlemmer til formænd for de pågældende udvalg. 
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer 
begærer det. Mødet er beslutningsdygtigt, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens, og i dennes fravær næstformanden stemme afgørende. 
Formanden har ret til, i lighed med de valgte revisorer, at kontrollere klubbens regnskabsføring og midler. 
Den af bestyrelsen valgte kasserer varetager følgende funktioner: 

• Fører en af bestyrelsen godkendt kassebog over klubbens indtægter og udgifter 
• Andre opgaver, der efter bestyrelsens skøn påhviler klubbens kasserer. 

Klubbens kapital skal i videst mulig omfang indsættes i pengeinstitut, eller på anden betryggende måde sikres. 
Bestyrelsen kan til enhver tid forlange en oversigt over klubbens indtægter og udgifter samt de likvide midlers 
fordeling. Endvidere skal de valgte revisorer have uhindret adgang til at kontrollere regnskabsbøger og midler og påse, 
at medlemsprotokollen er ført ajour. 
Den af bestyrelsen valgte sekretær varetager følgende funktioner: 

• Fører protokol over klubbens virke. 
• Andre opgaver, der efter bestyrelsens skøn påhviler klubbens sekretær. 

 
 
§ 8. VALG AF LEDELSE - Nuværende 
Bestyrelsen og sportsudvalget vælges på den årlige ordinære generalforsamling, Valgene gælder for 2 år. På 
generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter til såvel bestyrelse som sportsudvalg, gældende for 1 år. 
 
§ 8. VALG AF LEDELSE - Forslag 
Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling, Valgene gælder for 2 år. På generalforsamlingen vælges 
endvidere 2 suppleanter til bestyrelse, gældende for 1 år. 
 
 
§ 9. GENERALFORSAMLING - Nuværende 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 10 
dages varsel som skriftlig elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før 
generalforsamlingens afholdelse, dog skal forslag til lovændringer være indsendt senest den 1. december. 
Indkaldelsen skal angive dagsordenen, der altid skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingenter. 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Valg af medlemmer og suppleanter til sportsudvalget. 
9. Eventuelt. 

 
 
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre et tilstedeværende medlem forlanger skriftlig afstemning. Ved valg 
af bestyrelse og sportsudvalg skal afstemningerne dog være skriftlige. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er 
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Medlemmer, der er i restance til klubben, har ikke 
stemmeret på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen skønner det 
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. 
 
 
 
 



§ 9. GENERALFORSAMLING - Forslag 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 10 
dages varsel som skriftlig elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før 
generalforsamlingens afholdelse, dog skal forslag til lovændringer være indsendt senest den 1. december. 
Indkaldelsen skal angive dagsordenen, der altid skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingenter. 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt. 

 
 
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre et tilstedeværende medlem forlanger skriftlig afstemning. Ved valg 
af bestyrelse skal afstemningen dog være skriftlig. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig 
uanset det fremmødte antal medlemmer. Medlemmer, der er i restance til klubben, har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller 
når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. 

 
Ændringer enstemmigt vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 

Kontingent fortsætter uændret. 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
På valg er:  Suna Schwaen (modtager genvalg) 
   Tom O. Madsen (modtager genvalg) 
   Per H. Christiansen (modtager ikke genvalg) 
Øvrige opstillede:  Jakob Pedersen 
   Kenn Rasmussen 
   Brian Pedersen 
   Jens Døssing 
   Kenneth Svendsen 
 
Suppleanter:  1. Brian Pedersen 
   2. Hans-Jørn Søgård  
       
   

Michael Døssing har valgt at udtræde af bestyrelsen og der vælges derfor 4 ind i stedet for 3.
    
  

Følgende vælges:  Suna Schwaen 13  
   Jakob Pedersen 12  
   Kenneth Svendsen 11 
   Tom O. Madsen 11   
    
 
Suppleanter:  1. Jens Døssing 11 
   2. Kenn Rasmussen 10 
 



 
7. Valg af 2 revisorer 

 
På valg er:  Marianne Bonde 

  Anders Fisker 
 

Begge genvalgt. 
 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til sportsudvalget 
 

Punktet bortfalder pga. vedtaget ændring af vedtægter under punkt 4. 
 

9. Eventuelt 
 

14 fremmødte medlemmer (heraf 11 medlemmer fra bestyrelse og sportsudvalg) 
Kære medlemmer møde nu op næste år. HUSK, at generalforsamlingen er klubbens øverste 
myndighed og du bliver ikke valgt ind i bestyrelsen med mindre du ønsker det. 
 
Forslag om, at præcisere i vedtægterne, hvem der har stemmeret. Er det de medlemmer, 
som har været medlem det foregående år eller dem der har fornyet klubkontingent pr. 
generalforsamlingsdagen. Hvis det er medlemmer fra det foregående år, kan de i 
princippet være med til, at tage vigtige beslutning, for derefter ikke at gentegne 
medlemskab for det nye år. 
 
RallyDenmark holder pause i 2018, men løbsledelsen håber, at de har samlet kræfter til et 
nyt løb i 2019. 
 
04.10.2018 afholder Vinderslev Borgerforening foredrag med Freddy Pedersen på 
Vinderslev Skole, hvor Freddy vil fortælle om sin lange karriere i motorsporten. KOM 
medlemmer er også meget velkomne denne dag. De søger et par stykker, som kan udstille 
rallybil i den forbindelse. 
 
Freddy oplyser i forbindelse med Tvilum’s konkurs, at han er fortrøstningsfuld for, at 
Rallyshowet kan køre videre som hidtil. Han vil tage kontakt til Tvilum’s nye ejere. 
 
Der blev spurgt om, hvad linket er mellem KOM og driftsselskabet til RallyDenmark. 
Kenneth Svendsen og Tom O. Madsen sidder i bestyrelsen fra KOM, Brian Schultz fra RAS 
og Peter Bentsen fra AAS 
 
Bestyrelsen har talt om mulighed for fusion mellem de østjyske motorklubber KOM, RAS og 
AAS, men det bliver der ikke, da RAS ikke er klar til det og AAS stort set ingen rally har 
tilbage. De tre klubber har dog et godt samarbejde. 
 
Bestyrelsen og det tidligere sportsudvalg opfordrer klubbens medlemmer, til at arrangere 
nogle småløb. 
 
Bestyrelsen og det tidligere sportsudvalg kunne godt tænke sig, at få et journalnr. hos 
politiet, som gælder for hele året, hvor det vil være muligt at arrangere noget små løb med 
kortere tidsfrist end de nuværende 30 dages ansøgningsfrist. Fx så det kunne være muligt, 
at lave noget som ”torsdagsrally” ligesom de Sønderjyske klubber. 
 
 
 
 



 
Smederallyet genopstår til november 2018.  
 
Folk i Kjellerup området spørger til om Nissetløbet bliver afholdt igen. 
 
Vedr. klublokalet i Levring Gl. Sognegård er det stadig tilgængeligt, da Silkeborg Kommune 
endnu ikke har fundet en løsning på at sælge det til en selvejende institution. 
Da KOM har betalt lejen for 2018 betyder det, at Silkeborg Kommune har accepteret vores 
lejekontrakt, hvori vi har ½ års opsigelse. 
Bestyrelsen skal begynde at overveje hvad der skal ske, når lokalet ikke længere kan 
anvendes. 
 
Materiel der ligger i Fårvang skal efter næste Rallyshow opbevares i klubdepotet. 
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