Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde
Den 05.10.2016
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: Stig, Suna, Martin
Referent:
Jane
1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Referater bestyrelse
Materieldepot
Jakob fortæller, at der er styr på materiellet i øjeblikket.
70 års jubilæum
Der er styr på selve receptionen. Sandwich og småkager. Jens forventer ca. 100 mennesker.
Det vil være godt, at der kunne komme nogle rally og o-biler, som kunne stilles uden for
ARENA Midt.
Nyt klublokale
Vi skal være ude af klublokalet 31.12.2016.
Evt. hos Stig i de nye lokaler, hvis han er interesseret.
Vi kan evt. leje et boksrum i Demstrup ved Thomas Hansen.
Hvor skal et evt. lokale ligge, skal det være i Kjellerup og omegns eller skal det nærmere
Silkeborg, hvis man tror, at det giver flere medlemmer.
Jane tager kontakt til Søren Tøndborg vedr. leje af opvarmet lokale. Hvad er prisen pr. md.
Til materialedepot.
Niels tjekker lokaler på vandværksvej, om de evt. kan benyttes som klublokale og depot.
3. Referater sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb
O-løb
Anders Fisker er klar til 70 års jubilæumsløb. 39 tilmeldte hold, hvilket er et flot antal.
Nisseløbet 20.11.2016
Niels har fundet en mappe i kælderen med gamle opgaver til nisseløbet.
Blev kørt første gang i 1968 med 45 hold. I 1975 var der hele 523 hold. I snestorm i 1985
deltog 355 hold.
Fårvang Rallyshow 2016
Der blev afholdt evaluering i september. Formentlig bliver det ikke et resultat, bl.a. pga.
vejret. Der rykkes for regnskab.

Minirally i Grauballe
Der rykkes for regnskab.
Er Hans-Jørn interesseret i at forsætte næste år, hvis han kan få mere hjælp.
Kan Lars Hoffmann være interesseret i at være med i løbsledelsen.
Kenneth kontakter Hans-Jørn både for at høre om han vil fortsætte Rally Silkeborg samt for at
få en kontaktliste på officials.
Rally Denmark 2016
Det er nødvendig med en hjælperfest for officials, for at blive ved med, at få dem til at møde
op.
Skal vi selv indkøbe eltavler, stik og kabler, for at undgå betaling til elværk for åbning af elskab
og tilslutte måler plus en elektriker. Det vil være en udgift på ca. kr. 20.000 i indkøb.
Derudover skal der lejes en generator til arrangementer vejl. pris kr. 2.500 i døgnet.
Kenneth tager kontakt til Christian Jensen i morgen og hører hvad vi kommer til at give for
den anden løsning, hvor vi bruger elværkets strøm og selv har udstyr.
Smederally 2016
Smederally afholdes 6. november. Michael Døssing er løbsleder.
Der bliver 3 klasser.
Kalender 2017
Der er søgt følgende løb hos DASU:
19.03.2017 Klubrally afd. af Speed Nord – Jane har sendt e-mail med ændring af dato til DASU
fra 19.03.2017 til 05.03.2017
11.08.2017 Rallyshow
20-21.10.2017 Rally Denmark
RAS vil gerne lave et DM i 2017 med base i Hammel, det vil dog blive nogle af de samme
prøveområder som Rally Denmark har benyttet.
KOM er ikke forpligtet af, at skulle afholde Rally Denmark i Ans i 2017.
4. PR / Hjemmeside
Der er udsendt to pressemeddelelser i forbindelse med klubbens 70 års jubilæum og 70 års
jubilæum o-løb til de lokale aviser.
5. Eventuelt
Intet at berette.
6. Næste møde onsdag d. 02.11.2016 kl. 19:00 – sted oplyses senere

