Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde
Den 13.08.2014
Tilstede bestyrelse: Stig K, Niels S, Suna S, Søren N, Jane S, Michael D.,
Tilstede sportsudvalg: Kenneth S, Jens D, Rasmus A, Morten G, Henrik F
Fraværende: Lars M, Martin M
Referent:
Jane
1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Referater bestyrelse
Stig K. har kæmpet med Silkeborg kommune vedr. ny lokalekontakt og det har ikke været let,
de er ikke indstillet på, at flytte et komma i den nye kontakt, i forhold til den eksisterende,
som er mere fordelagtig for os. Vi gider ikke tage kampen op og lader Stig skrive under på den
nye kontrakt og så må vi se hvad der sker fremover.
Vi har modtaget brev fra DASU, at det fremover vil koste kr. 1.000 ved for sen betaling af
fakturaer.
Rasmus A. har plads til, at have klubbens depot, det vil dog skulle flyttes rundt på et tidspunkt,
når den endelige bygning er renoveret.
Niels følger op på, om vi skal have andet program til bogføring.
Michael har meddelt, at han formentlig ikke ønsker, at genopstille til bestyrelsen, når han er
på valg i januar 2015.
3. Referater sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb
Rallyshow 08.08.2014
Vi bør have en sikkerhedsbil med lys og lyd inden start af hvert heat, for at få publikum ind på
plads. Det så ud til, at der var rigtig mange mennesker. Der var to stop under løbet, pga. to
gange påkørsler af Hoffmann klodser, som gav omstart til flere biler, ellers forløb løbet efter
tidsplanen.
Historisk rally Silkeborg 31.08.2014
Pt. kun 11 tilmeldte til historisk rally, sidste frist for tilmelding 18.08.2014. Der er for lidt af
disse biler, de burde i stedet kører efter et rallyfelt. Den 18. bliver der taget stilling til om
minirally delen bliver aflyst pga. for få deltagere.
Pålidelighedsløbet vil blive afviklet, da der er nok deltagere.
Kenneth vil klart anbefale, at der ikke køres minirally til næste år og i stedet koncentrere
kræfterne om pålidelighedsløbet.

RallyDenmark 31.10-01.11.2014
Tilmeldingen åbnede i går 12.08.2014
Rutebogen er færdig og Hejlskov er ved at ligge sidste hånd på sikkerhedsplanen og
kontrolkort er klar til tryk.
Program: Palle Sylvestersen kan evt. stå for, at sætte program op og Morten Alstrup leverer
materialet.
NMJ passer Vindum skov fredag aften. Alt kører efter planen i øjeblikket.
Jysk-Fynsk Fejde / Holdmesterskab
Klubben vandt bronze i Jysk-Fynsk Fejde i første weekend af august.
KOM skal arrangere Fejden i 2015. Iflg. Henrik, vil løbet formentlig blive afholdt i Skive
området (Resen).
Klubrally
Kenneth, har overtaget listefører jobbet efter Lars Hoffmann, da han er udstationeret i
Bruxelles. (Først var det meningen, at Jane skulle overtage, men hun sørger i stedet for, at
ligge det på hjemmesiden, når Kenneth har noget klar)
Henrik afvikler kursus og -klubløb 28.09 eller 05.10
Smederally forventes afvikles i midten af november.
4. PR / KOM-Nyt / Hjemmeside
KOM-Nyt
Tom K. var til stede i starten af mødet og meddelte, at han stopper som redaktør på KOM-Nyt
fra nytår.
Hjemmeside
Jane vil påtage sig opgaven som webredaktør på den nye hjemmeside. Det er dog på
betingelse af, at medlemmer sender den fulde tekst til det, der skal på siden og ikke blot
sender en mail ”vil du skrive noget om”.
Stort set alle formater modtages. Word (eller andet tekst program), Excel, mail, pdf, SMS og
lign.
5. Eventuelt
Intet at berette.
6. Næste møde onsdag d. 03.09.2014 kl. 19:15 - 20:00 i klublokalet, Levring
Kl. 20:00- Kalendermøde for alle interesserede i klubben

