
Møde onsdag d. 8 November  i Levring  -  Kl.19.30 
 
Deltager: Jakob, Stig, Niels, Kenneth, Tom O Madsen, Kenn, Jens, Suna, Brian, 
Michael, Jack, Per 
Afbud:  
 
Dagsorden: 
 

• Status fra Bestyrelsen 
Stig og Jens deltager i DASU REP. 
 
Andespil d. 7-12 ude ved Stig – Stig og fruen vil gerne afholde det. – Facebook skal opdateres – skriv 
ud til medlemmerne.  
 
Klubfest  / Generalforsamling – lørdag d. 24 februar.  

 

• Status fra Sportsudvaglet 
Samlet resultat for de sportslige arrangementer over året er et lille overskud.   
Det er bedre end 2016.  
 

• Rally DK 
Som helhed kørte arrangementet som det skulle.  
På mødet blev der snakket om de små detaljer som altid kan forbedres næste gang der skal laves et 
rally arrangement.  
Økonomi opgørelse er frem sendt til Niels. Det viser et lille overskud.  
Niels skal sende faktura for ca. 30000 kr. til DASU. ( For presse – mad – læge )  
Løbs faktura sendt fra DASU er blevet afvist – da KS ikke mener at, KOM skal betale ca. 8000 for leje af 
GPS systemet. ( Afgift til GPS systemet er ikke nævnt i noget dokument på DASU.dk – DASU sek. ved 
Jens Færgemand har svaret og vil fjerne kravet til leje af GPS )  
TDC skaden i Gjern Bakker er anmeldt, den er ikke lavt sidste gang KS kørte prøven igennem.  

 

• Fremtiden  
Skal klubben laver det nye Rally Special skal man max lave 3 km længde pr. prøve.  
Jakob og Michael vil gerne gå i den retning.  
Konceptet kunne være: 
Der skal laves sikkerhedsnoter.  
Max 3 km pr. prøve 
 

• evt. 
Per efter lyser flere klubdage hvor man køre en prøve.  
Det står alle frit for at, finde et område – så skal klubbens Løbsleder nok søge dem.  
 
Næste møde: 

Første onsdag d. 3 januar 2018  - kl.19.30 i Levring.  
 


