
Referat fra 
Generalforsamling KOM den 01.07.2021 
 

1. Valg af dirigent 
 

Hans-Jørn Søgård Andersen 
 

2. Formandens beretning 
 
Kenneth fremlagde beretningen (se side 3)  
Beretning godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af revideret driftsregnskab 
 

Regnskabet gik stort set i 0 (under 1.000 kr.) som må siges, at være okay eftersom der ikke 
har været nogen arrangementer.  
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Kenneth foreslår en 'officialklub’ i klubben, hvor officials kan være gratis medlem af 
klubben, da de ikke har behov for DASU licens, men gerne vil hjælpe klubben ved 
arrangementer. 
 
Klubben og løbsledere skal være opmærksom på, at alle official skal være skrevet på en 
officialliste ved løb, af hensyn til forsikringsdækning. 
 
Tanken er, at alle official skal på kursus.  
 
Enstemmigt vedtaget, at officials får gratis medlemskab af KOM ikke DASU.  
Disse medlemmer tæller dog ikke med i stemmeberettigede medlemmer til DASU’s 
repræsentantskab, her er kun DASU medlemmer tællende. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 

Nuværende:  
Kr. 250,- Aktiv/Alm. medlem  
Kr. 75,- Husstandsmedlem (ægtefælle, samboende, barn u/18 år til KOM Aktiv/Alm. 
medlem) 
Kr. 125,- Ungdomsmedlem (u/18 ved indmeldelse) 
Gratis – Æresmedlemmer, Official/hjælper, KOM bestyrelse, redaktør/bladtryk  

  
Vedtaget, at kontingenter fortsætter uændret i 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
På valg er:  Stig Kristensen (modtager genvalg) 
   Christian Lindhard (modtager genvalg) 
   Niels Stadel  (modtager genvalg) 
Øvrige opstillede:  Ingen     

 
Følgende vælges:  Stig Kristensen 
   Christian Lindhard 
   Niels Stadel   
    
Alle genvalgt uden modkandidater, da igen yderlig opstillede. 
 

7. Valg af 2 revisorer 
 

På valg er:  Anders Fisker (modtager genvalg) 
  Frits Grove Nielsen (modtager genvalg) 

      Øvrige opstillede:  Ingen 
 

Følgende vælges:  Anders Fisker 
   Frits Grove Nielsen 
 
8. Eventuelt 

 
Depotet af materiel er flyttet til Astrupvej 26, Kjellerup.  
Årlig leje kr. 8.000.  
Jakob har nøglen og kan kontaktes ved behov.    
 
Vedr. Rallyshow Fårvang: Det vil formentlig kræve noget arbejde, at få lov, at benytte Tvilums 
arealer i Fårvang fremadrettet. Komiteen vil forsætte arbejdet efter sommerferien. 
 

 



Formandens beretning 2020 

 

Indledning: 

Og 2020 tegner også til at, blive et aktiv år – hvor klubben blandt andet byder ind med både Hold JFM og Hold 

DM i klubrally.  

 

2020 startet som alle år mere eller mindre altid gør i KOM – folk kommer på kursus og vi får afholdt vores 

klubfest og generalforsamling.  

Første weekend i Marts køre vi klubrally i Sjørslev alt er som det plejer. 

BOM – Covid19 alt stopper mere eller mindre i samfundet.  

Det betød også at, alt blev stoppet i KOM frem til frem til efteråret hvor vi igen hjalp ved et par DM rallyer og 

fik lavt et par O-løb.  

Det blev kun til nogle få møder i bestyrelsen gennem 2020 – det kan kun blive bedre fremadrettet når alt bliver 

normal igen. 

Frivillige: 

Vores medlemstal køre fast mellem 50 og 75 hvilket jo kan siges at, være stabil og så måske ikke alligevel – med 

den aktivet vi normalt køre med så burde klubben kunne tiltrække flere medlemmer.  

 

Vi, deltagere og frivillige, er nødt til at hjælpe hinanden med at sikre vores høje 

standard omkring afvikling af vores arrangementer og sikker lysten til at, hjælpe hinanden med den forsatte 

udvikling af klubben.  Det betyder også at, vi skal være bedre til at, fylde vores løbsledelser op når folk træder 

ud – det er ikke nemt, men vi bliver nød til at, arbejde på det.  

Sportslig: 

Vi fik kørt en håndfuld arrangementer i år hvor vi konstant skulle ændre vores kalender. Hvilket også betød at, 

vi kun fik kørt 3. afd i klubrally og 5 afd. i rally mesterskabet samt 5 i O-løb.  

 

Jeg vil ikke nævne hvem der har vundet hvad hen over året i denne beretning – hvor jeg ser meget frem til 

sæson 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


