
Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde  

Den 07.09.2016 

  

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, Lars, Tom 
Referent:  Martin 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt. 
 

2. Referater bestyrelse 
 
Klublokalet: 
Silkeborg Kommune har opsagt vores lejemål af klublokalet med virkning fra 
årsskiftet. Der arbejdes pt. på at finde en løsning. 
Det er ikke det store problem at finde et sted at afholde møder men der er en 
del ting opbevaret i lokalet som der skal findes en anden plads til. 
 
Materieldepot: 
Stig arbejder på at lave plads til opbevaring af det materiel der pt. er opbevaret i 
en af hans andre bygninger som efterhånden er i meget dårlig stand. 
 
 

3. Referater sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb 
 
Klubrally: 
Michael Døssing har i samarbejde med DASU og Dansk Metal afholdt et klubrally 
arrangement på Jyllandsringen for elever på Silkeborg Teknisk Skole. 
Arrangementet blev afviklet med succes og så må vi se om det giver nogle nye 
medlemmer. 
 
Smederally: 
Der arbejdes på at afholde Smederally søndag den 6. november. 
 
Minirally Grauballe: 
Arrangementet forløb planmæssigt uden de store problemer. 
Fremadrettet kunne vi godt tænke os at løbet skal afholdes på et andet 
tidspunkt da vi i forvejen trækker store ressourcer i sensommer og efterår.  

  
 Fårvang Rallyshow: 
 Arrangementet forløb uden problemer. 
 Der er endnu ikke overblik over økonomien. 
  



            
 
 

Rally Denmark 2016: 
Silkeborg Kommune mangler at give tilladelse til to af prøverne på trods af at der 
er rykket for det. Det skyldes vist travlhed på grund af den kommende motorvejs 
åbning. 
Ellers er der ved at være styr på det hele. 
                    

4. PR / Hjemmeside 
 

5. Eventuelt 
 

6. Næste møde onsdag d. 05.10.2016 kl. 19:30 i ude ved Stig, Kærsholms Møllevej 
4, 8620 Kjellerup 

 
 


