
Møde onsdag d. 6 September  i Levring  -  Kl.19.30 
 
Deltager: Jakob, Stig, Niels, Jack, Kenneth, Tom O Madsen, Kenn, Per, Jens, Suna, 
Michael, Brian 
Afbud:  
 
Dagsorden: 
 

• Depot - økonomi for et depot 
Per og Stig melder at, pladsen nede i Ans ikke bliver til noget, da udlejer ikke vil leje ud. 
Spørgsmålet er om 3000 kr er for lidt – Bestyrelsen skal finde ud af om man vil give mere – 
Jakob har en hal på hånden nær Lemming, til 12000 om året over en 3 årlig – der skal laves en 
kontrakt med udlejer.  – Jakob´s forslag er godkendt af bestyrelsen  - Bestyrelsen ansøger 
lokale tilskud hos Silkeborg Kommune – Niels undersøger hos Kommunen.  
 

• Status fra Bestyrelsen 
DASU har indkaldt til møde på Fangel kro d. 27 september – Suna tænker over om hun har tid 
til at, deltage.  
Regnskab skal fremlægges 1. oktober – KS giver Fårvang besked.  

 

• Status fra Sportsudvaglet 
Brian erstatter Lars Møller, som har meldt afbud – BE/SP vil gerne takke Lars for hans indsats 
for KOM.  
Jane er gået ud af løbsledelsen i Fårvang.  
Jakob vil gerne overtage materialer til Fårvang, men vil ikke deltage i alle møderne..  
Tom vil overveje om han vil træde ind.  
Suna bringer dette videre til de andre i Fårvang.  
 
Næste år er det planen at, klubrally Speed Nord i Marts – Fårvang i august.  
Jens ved ikke om der kommer et o-løb næste år – Jens vil snakke med Fisker om de vil lave et 
arrangement.  
 
 

• Mobile pay løsning til klubbens arrangementer 
Forslaget er godkendt – Michael giver info omkring Mobilpay – KS snakker med Jane 
omrettelse. 
 

 

• Antallet af møder over året - Kan / skal vi ændre fra 1/måned til 2/måned 
Bestyrelsen og Sportsudvalget er enig om at, begrænse antallet af møder over året, for at, 
hjælpe de folk der deltager i de forskellige løbsledelser..  
 

• evt. 
Jakob vil gerne høre om vi kan købe de bomme der ligger over ved Danboring.  

 


