
Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde  

Den 08.03.2016 

  

Tilstede bestyrelse: Stig K,  Niels S, Suna S, Jane S,  Michael D., Martin M, Tom O 
Tilstede sportsudvalg: Kenneth S, Jens D, Kenn R, Lars M, Jakob P 
Fraværende: Suna, Jane, Lars, Kenneth, Niels 
Referent:  Martin 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt. 
 

2. Referater bestyrelse 
 
Der er blevet oprettet en driftsforening for at styrke samarbejdet omkring Rally 
Denmark. 
 
Vi skal blive bedre til at like og dele opslag på vores Facebook gruppe som kan 
bruges til at markedsføre klubben udadtil. 
 
Der stilles forslag om at vi skal have lavet en liste med telefonnumre og mail 
adresser på de officials der er mere eller mindre faste hjælpere på vores 
arrangementer. Så er det lettere at invitere dem til diverse arrangementer for at 
vise at vi sætter pris på deres hjælp. 
 

3. Referater sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb 
 
Klubrally: 
Der er blevet holdt klubaften/kursus for nye medlemmer. 
Det var pænt besøgt, bl.a flere tidligere hold fra offroad sporten. 
De har planer om at deltage i vores klubrally kursus den 20. marts. 
 
O-løb: 

 Søgård Racing løbet som køres den 17. marts er ved at være klar til afvikling. 
  

Den 8. oktober afvikler klubben en afdeling af DM i O-løb. 
Der bliver start og mål i Arena Midt. 
Datoen rammer også klubbens 70års jubilæum og der arbejdes på at afholde 
noget reception eller fest i dagens anledning. 
 
Nisseløb: 
Der arbejdes på at arrangere et løb som afholdes fra Arena Midt i forbindelse 
med et julemarked de afholder den 20. november. 
Det bliver en form for O-løb med nogle sjove konkurrencer hvor alle kan deltage. 

  



           
4. PR / Hjemmeside 

 
5. Eventuelt 

 

Der arbejdes på at arrangere en klubaften hos CC-Cars i slutningen af april eller 

starten af maj. 

 
6. Næste møde onsdag d. 06.04.2016 kl. 19:30 i Levring 

 
 


