Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde
Den 04.06.2014
Tilstede bestyrelse: Stig K, Niels S, Suna S, Søren N, Jane S, Michael D., Martin M
Tilstede sportsudvalg: Kenneth S, Jens D, Rasmus A, Morten G, Henrik F, Lars M
Fraværende:
Referent:
Martin

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Referater bestyrelse
Ny benyttelsesaftale er fremsendt af Silkeborg kommune.
Der er mulighed for i den nye aftale fra kommunens side at opsige aftalen med
kort varsel uden at kommunen er forpligtet til at stille andre lokaler til rådighed.
Stig vil se om det punkt ikke kan forhandles så vi ikke risikerer at ”blive sat på
gaden” fra den ene dag til den anden.
DASU’s bestyrelse indkalder til dialogmøde med klubberne i løbet af
sensommer/efteråret.
KOM’s bestyrelse bør vise flaget.
Dialogmøde med Rally Udvalget er blevet afholdt i Horsens hvor bl.a. Kenneth og
Henrik har deltaget.
Mødet bidrog ikke til noget konstruktivt. Der var lige så mange meninger som
der var deltagere på mødet.
3. Referater sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb

Klubrally:
KM3 blev kørt 1/6 i Viborg i flot sommervejr.
3 gode prøver blev kørt 2 gange. Der var desværre kun 7 deltagende hold men
stemningen var rigtig god.

RGP:
Evalueringsmøde er afholdt.
Der var enighed om at foreningerne skulle gå hjem og drøfte fremtiden for RGP
og mødes igen i august

Rallyshow:
Freddy har fundet folk der kan varetage at opkræve betaling for parkeringen.
Planlægningen kører som den plejer.

Historisk rally Silkeborg 31/8:
Der arbejdes på arrangementet

RallyDenmark:
Sidste lodsejertilladelse er på plads.
www.rallydenmark.dk er blevet lanceret og er så småt ved at blive fyldt op med
informationer.
Silkeborg kommune har forespurgt på en hastighedsprøve i midtbyen.
Men planlægningen af løbet er så langt i år at det ikke kan lade sig gøre.
Der er lavet aftale om at lave en hastighedsprøve i midtbyen i 2015.
4. PR / KOM-Nyt / Hjemmeside
Hjemmeside:
Den nye hjemmeside er gået i luften.
Der skal lige lidt små justeringer til.
5. Eventuelt
Afbud til bestyrelses- og sportsudvalgsmøder gives til Niels på tlf. 24241014 af
hensyn til mad

6. Næste møde onsdag d. 13.08.2014 kl. 19:30 på Ans Kro

