
Referat fra 
Generalforsamling KOM den 22.02.2020 
 

1. Valg af dirigent 
 

Freddy Pedersen. 
 

2. Formandens beretning 
 
Kenneth fremlægger beretningen (se side 4) som godkendes. 

 
3. Fremlæggelse af revideret driftsregnskab 
 

Klubben har haft et godt år med et fint overskud.  
Dette overskud kan primært tilskrives Rallyshowet i Fårvang, hvor der er foretaget 
ændringer i forhold til afregning/fordeling af overskud med foreningerne.  

             Regnskabet godkendes. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Bestyrelsen har stillet forslag til vedtægtsændring (se side 3) 
Vedtægtsændring godkendes. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 

Kontingentet 2021 fortsætter uændret. 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
På valg er:  Jakob Pedersen (modtager genvalg) 
   Kenneth Svendsen (modtager genvalg) 
   Suna Schwaen (modtager ikke genvalg) 
   Tom Madsen  (modtager genvalg) 
Øvrige opstillede:  Brian Pedersen 
        

  
Følgende vælges:  Jakob Pedersen 
   Kenneth Svendsen 
   Tom Madsen 
   Brian Pedersen   
    
Der var ikke flere opstillede end der skulle vælges, derfor blev den nye bestyrelsen dannet 
uden afstemning. 
 

7. Valg af 2 revisorer 
 

På valg er:  Marianne Bonde (modtager ikke genvalg) 
  Anders Fisker (modtager genvalg) 

      Øvrige opstillede:  Frits Grove Nielsen 
 

Følgende vælges:  Anders Fisker 
   Frits Grove Nielsen 
 



 
 
 

8. Eventuelt 
 

Hvad sker der med klublokale? Kassereren har sagt nej til at købe en ejendom.  
Pt. er der ingen planer om nyt klublokales. Bestyrelsen afholder i dag bestyrelsesmøder i Arena 
Midt. 
Spørgsmål om klubben evt. kan få et lokale i Arena Midt, men det ser det ikke ud til, at der er 
mulighed for. 
 
Der bliver spurgt om ikke der var lovet forbedringer af materieldepotet ved indflytning. Det er 
korrekt, men pga. sygdom, er klubbens depot blevet opsagt til november 2020. 
Der udtrykkes ønske om, at det vil være rart med et lokale, som er i lidt bedre stand. 
 
Der bliver spurgt om klubben har nogen idéer om, hvad indestående midler skal bruges til.  
Der har de seneste år være brugt en del penge til at finansiere fx Rally Denmark, derfor er der 
ingen plan om at bruge flere end forgangne år. 
 
Freddy er formand for Tange Sø Veteranklub og fortæller, at der er kommet nye til i 
bestyrelsen, som har planer om flere arrangementer, fx virksomhedsbesøg og foreslår, at 
klubberne imellem kan invitere hinanden til sådanne arrangementer for at have flere 
deltagere. 
 
Formanden fortæller at RAS og KOM er nogle af de eneste aktive klubber i det Midtjyske og 
det skulle vi gerne fortsætte med.  
 
 

 



Nuværende vedtægter 
 
§ 8. VALG AF LEDELSE  
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  
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. 
marts.   
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, medmindre et tilstedeværende medlem forlanger skriftlig 
afstemning. Ved valg af bestyrelse skal afstemningerne dog være skriftlige. Enhver lovligt indvarslet 
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.   
  
 

Forslag til vedtægtsændring 
 
§ 8. VALG AF LEDELSE  
Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling, Valgene gælder for 2 år.   
Bestyrelsen vælger 2 suppleanter blandt medlemmerne gældende for 1 år.   
 
 
§9 GENERALFORSAMLING (Forslag til ændring af vedtægter) 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. 
marts.   
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, medmindre et tilstedeværende medlem forlanger skriftlig 
afstemning. Ved valg af bestyrelse skal afstemningerne dog være skriftlige. Enhver lovligt indvarslet 
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.   
  



Formandens beretning 
 

Indledning: 

2019 og ny formand – 2019 startet i KOM med lidt af en bombe – Stig valgte at, trække sig efter 10 år på 
posten som formand – 10 år med både opture og nedture ( dog mest opture ) som i alle andre foreninger. 
Klubben var med til at, flytte nogle grænser og blev også valgt som års DASU klub i løbet af de 10 år. 

Jeg vil gerne takke Stig for de 10 år på posten som formand.  

2019 blev også året hvor vi mistet vores lokale ude i Sognegården – vi viste jo godt at, kontrakten med 
Silkeborg Kommune var udløbet, men alligevel kom det som en overraskelse da vi skulle lukke ned i november. 
Vi har pt. Lejet et rum hos Thomas Hansen til vores gamle pokaler og de ting der har værdi. Resten har Jakob 
sat i materiale depotet.  

Frivillige: 

Vi er i KOM rutinerede i at afvikle motorløb, rutine er godt, men kan også blive en sovepude hvis vi 
ikke passer på. Sikkerheden i vores sport er det vigtigste, for vores deltagere, frivillige og 
publikum. Vi, deltagere og frivillige, er nødt til at hjælpe hinanden med at sikre vores høje 
standard omkring afvikling af vores arrangementer og sikker lysten til at, hjælpe hinanden med den forsatte 
udvikling af klubben.  Det betyder også at, vi skal være bedre til at, fylde vores løbsledelser op når folk træder 
ud – det er ikke nemt, men vi bliver nød til at, arbejde på det.  

Som DASU´s formand beskrev det i hans tale til repræsentantskabet i november 2019 skal vi ude i klubberne 
tør at, prøve noget nyt af – i 2019 var vi i KOM et godt eksempel på dette i form af torsdags rally – Der var 
ingen andre klubber i nord der ville være med – ”Godt” så køre vi det bare selv.. Næste step er at, finde 
opskriften på at, få folk ind i klubben og det er noget som bestyrelsen skal arbejde med henover året. 
 
Vores medlemstal køre fast mellem 50 og 70 hvilket jo kan siges at, være stabil og så måske ikke alligevel – med 
den aktivet vi køre med så burde klubben kunne tiltrække flere medlemmer.  
 
Sportslig: 

2019 var et år hvor vi igen var aktive – et DM rally, 3 torsdags rally arrangementer, 1 speed Nord klubrally 
arrangement, 1 lukket klubrally , 1 større rallysprint. – Frivillige til 3 DM rally´er og 3 klubrally´er – 1 JFM i O-
løb, 2 MjT i O-løb samt resultat point beregning til DSR udført af Jane.  Så man kan da sige at, vi har er en aktiv 
klub.  
Økonomisk blev 2019 også et godt år, som Niels vil komme ind på i regnskabet – Alt gav overskud og specielt 
Rallyshowet skal fremhæves da resultatet blev det bedste i mandsminde.. Ja vi snakker +100 af de lange i 
forhold i andre år. 
Vi havde til 2019 arrangementet valgt at, stoppe samarbejdet omkring fest teltet på samlingsstedet efter selve 
rallyshowet og vi fik indført en stram styring af udgifterne hvor man ikke bare kørte hen til købmanden for at, 
købe ting og sager..  
Der skal lyde en stor tak til alle løbsledelser for det store arbejde hen over året.  
 
Og 2020 tegner også til at, blive et aktiv år – hvor klubben blandt andet byder ind med både Hold JFM og Hold 
DM i klubrally.  
 



 
 
Resultater i 2019: 
Rally: 
Klasse vinder i JFM i klubrally da Morten og Frits vandt KR3 
Anden plads til Kim Englund i KR4 
Klasse vinder i JFM i klubrally da Theis og Lasse vandt KR7 
Klubben vandt Hold JFM i klubrally 
3. plads i DM for klubhold i klubrally 
Speed Nord Generelt 1-4 – 1.plads til Morten og Frits 
Speed Nord KR3 – 1.plads til Morten og Frits 
Speed Nord KR4 – 3.plads til Kim Englund 
Speed Nord KR7 – 2.plads til Theis og Bettina 
 
Vejsport: 
3. plads i A-klassen til Else og Henning Friborg 
FDM DASU Classic 2019 – 2. plads KOM/RAS..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


