
Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde  

Den 01.03.2017  
  

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

1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt. 

 
2. Referater bestyrelse 

Referat generalforsamling godkendt. 
 
Niels har fået besked fra Jyske Bank, at de forlanger en liste over bestyrelsesmedlemmer med 
cpr-nr. 
 

3. Konstituering af sportsudvalg med ansvar og funktionsområder 
Se særskilt liste 
 

4. Konstituering af bestyrelse med ansvar og funktionsområder 
Se særskilt liste 
 

5. Materieldepot 
Stig tror ikke det bliver til noget med materieldepot ved Danboring på Astrupvej.  

Bygningerne er sat til salg og vi vil ikke risikere, at vi pludselig står uden lokale igen. 

Stig har evt. fundet en anden løsning i nærheden af Kjellerup, hvor der også er campingvogn-

opbevaring. Pris ca. 3-5.000 pr. år. Vi skal evt. selv sætte en dør i, da der kun er en port. Stig, 

Jakob, Per kører forbi og ser på lokalerne i løbet af de næste 14 dage. 

Vi skal være opmærksomme på, at vi selv skal forsikre materiellet. 

Der skal være en liste på alt materiel, som ikke er opmagasineret i eget depot. 

Der skal kun være 1-2 mand som har ansvaret for materiel og de skal ind over, når der skal 

bruges materiel. 

Skal vi evt. have lavet et trailerstel til portalen, for at lette transporten af den. 

6. Referat sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb 
 
O-løb 
Der er gang i et par løb, som kører på skinner 
 
Kursusløb 
1 bil med 3 deltagere, som skal ud at køre til løbet d. 05.03.2017. 
Hele 25 klubmedlemmer var mødt op til arrangement.  

 67 hold deltog i kursusløb i hele SpeedNord området. 
 
Klubrally – SpeedNord afd. 1 / Egnscentret Løbet 
5 hold fra klubben 
47 deltagere i altVi passer selv 3 prøver og får hjælp til 2 af RAS og LOMS mod, at vi hjælper 
LOMS til Mads Kjærs Mindeløb. 



Fårvang Rallyshow 2017 
Første møde afholdes 14.03.2017 
Jane meddelte ved evaluering i efteråret, at hun stopper efter 2017, kan evt. overtales til at 
tage 2018 med, hvor løbet har 40 års jubilæum. 
Annette som har stået for økonomien stopper efter 2018. 
Der skal findes to nye medlemmer til løbsledelsen. En til at tage sig af ansøgninger til 
kommune, DASU og Politi, samt sekretariat og en til at overtage økonomien. 
Freddy fortsætter efter 2018, hvis der kan sammensættes en ny velfungerende løbsledelse. 
 
Rally Denmark 2016 
Stig har talt med manden med halmregningen. Han er ikke nem, at få fat i og ikke nem, at tale 
med, når der endelig er kontakt. Han vil sende os til inkasso, hvis ikke vi betaler. Det ender 
med, at vi må betale regningen. 
 
Rally Denmark 2017 
Der er holdt møde omkring, hvordan løbet skal afvikles. 
Kenneth Svendsen, Peter Bentsen, Tom O. Madsen og Michael Døssing, deltog. Bjarne 
Sørensen, Brian Schultz og Niels Stadel var også inviteret, men forhindret i at deltage. 
  
Peter Bentsen stillede forslag om, at KOM låner driftsforeningen 25.000 via et lånedokument. 
Driftsforeningen skal være momsregistreret, som fører alle bilag med moms herunder 
sponsorater. 
Alle bilag uden moms føres i KOM fx startgebyr 
Kun KOM er hovedaktionær og får kontokig, samtidig får driftsforeningen kontokig hos KOM, 
for at kunne se, om der er indtægter fra bl.a. DASU.  
Peter Bentsen skal være kasserer i driftsforeningen. 
 
Der bliver en lignende driftsforeningen til løbet i Juelsminde, hvor man vil samarbejde om fx 
salg af reklamespots. Hver udsendelse vises 16 gange, hvor der er kan vises 16 spots pr. 
udsendelse. 
 
Der forventes, at blive kørt i bl.a. Demstrup, Sjørslev, Lindum og Søbygård området. 
Rallycentrum er i frit spil, det optimale vil være Munck Asfalt, derudover kunne det være AIKC 
i Ans eller Arena Midt Kjellerup. 
 
Den største opgave bliver, at finde sponsorer og holde udgifterne nede. 
 
Bestyrelsen i driftsforeningen kommer til at bestå af Kenneth Svendsen, Peter Bentsen og 
Brian Schultz og evt. en fra KOM’s bestyrelse. 
 

7. PR / KOM-Nyt / Hjemmeside  
Henvendelse fra bilforsikring.net (Suna) 
De har fået besked om, at fast visning på hjemmesiden koster kr. 1.250 pr. år. 

 
8. Strukturplan opdateres 

Se særskilt 
 

9. Eventuelt 
Tilbud på foredrag med Tom K., bliver for stor en omkostning for klubben. 
Forslag om ”spark-dæk aften” rundt ved forskellige personer eller virksomhedsbesøg. 

 
10. Næste møde onsdag d. 05.04.2017 kl. 19:30 i klublokalet, Levring  


