
Referat fra 
Generalforsamling KOM den 26.02.2022 

1. Valg af dirigent

Hans-Jørn Søgård Andersen

2. Formandens beretning

Kenneth fremlagde beretningen (se side 3-4)

Beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret driftsregnskab

Der mangler bilag vedr. arrangementet DM rally

Der er behov for en specifikation af udgifter/indtægter. Nogle mellemregninger mangler 

(kan tilskrives mange involverede og at det pludselig skulle gå hurtigt da der længe var tvivl 

om løbet kunne køres eller ej.

Lidt mudret billede pga. nogle sponsorater, hvor der fx blev betalt nogle præmier direkte. I 

2022 styrer Jens Erik Jensen RAS regnskabet, for at undgå mangler som i 2021.

Der vil være en særskilt konto til arrangementet i 2022.

Ved store arrangementer, bør klubben fremover forlange et separat regnskab, hvis det ikke 

allerede sker i forvejen.

Udførlig gennemgang af driftsregnskab som generalforsamlingen har godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forsklag.

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:  Kenneth Svendsen (modtager genvalg) 
   Jakob Pedersen (modtager genvalg) 
   Brian Pedersen (modtager genvalg) 
   Tom O. Madsen (åben for genvalg men ser 
gerne at, pladsen gives videre)  
Øvrige opstillede:  Mads Ulbæk   
   Søren Christensen  
    
Følgende vælges:  Kenneth Svendsen 
   Jakob Pedersen 
   Brian Pedersen 
   Mads Ulbæk 
   Søren Christensen  (arbejdende suppleant)  
 

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 

 
Klubrally og elbiler - Hvordan ser det ud med hybrid/elbiler - DASU har ikke taget endelig 
stilling endnu.  
Der er delte meninger i Rallyudvalget om hybrid/elbiler skal tillades, da nogle er skeptiske ved 
at sige ja, pga. sikkerhed fx eksplosion fare. Det kan dog evt. give nye sponsormuligheder inden 
for el-verdenen.  
 
Der har istedet været talt om biobrændstof (methanol) fra FIA, som formentlig vil trække det 
ned over de nationale unioner.  
 
Nisseløb kan igen være en mulighed i 2022. Vinderslev og Sjørslev Idrætsforeninger kunne 
være behjælpelig.  
 
Der har været talt med Handelsstandsforeninger, foreninger og byrådsmedlemmer vedr. 
muligheder for et Rally Kjellerup. Det vil formentlig være nemmere med nogle lokale folk, som 
kan gøre arrangementer nemmere i forhold til lokalområdet.  
Sammen vil der være mulighed for at tjene penge til både klub og by.  
 
DASU’s bestyrelse har indkaldt alle klubformænd til møde.  
Formentlig vil det omhandle, at sportsudvalgene fremover bliver udpeget af bestyrelsen eller 
formanden udpeges som derefter samler sit hold. I dag er der så meget uenighed i udvalgene, 
at man ikke kommer nogle vegne. 

 



Formandens beretning 

 

Indledning: 

2022 er starten på det normale efter et par år med Covid19.  

Vi kan nu igen kigge fremad og planlægge vores aktiviteter såsom sportslige arrangementer men også flere 

sociale arrangementer for klubbens medlemmer og venner af huset.  

 

Siden sidste generalforsamling i juni 2021 har vi i bestyrelsen haft 3 møder, vi har fået afviklet en række 

sportslige arrangementer samt et klubmesterskab – alle i skyggen af Covid19.  

En ting vi ikke nået var officials kursus for vores medlemmer da landet som bekendt i december blev sat under 

Covid19 administration i december og hen over julen/Januar.  

Økonomisk blev 2021 et okay år set i lyset af de forhold vi arbejdet under i det forgangene år.   

Niels kommer ind på de forskellige tal i hans gennemgang af regnskabet. 

 

2022:  

2022 bliver et aktivt år med JFM i klubrally , Jysk/Fynsk Fejde, DM i O-løb, MjT i O-løb , Dasu Classic 4 , Finalen i 

Dansk Super Rally + nogle torsdags rally arrangementer.  

Vi har i forbindelse med DM finalen indledt et samarbejde med RAS for at få flere hænder på de forskellige 

opgaver. 

Derud over plejer klubben jo at hjælpe ved både DM rallyes og klubrally arrangementer.  

Man kan godt bruge udtrykket – at gå til motorsport  

 

Som de fleste nok har bemærket blev Tvilum Rallyshow ikke nævnt – dette skyldes, at Tvilum for nuværende 

har lukket muligheden for, at gennemføre arrangementet.  Freddy har bedt Morten Alstrup om at lave en 

pressemeddelelse på vegne af KOM og Fårvang foreningerne. 

 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen har efter det blev klart at Tvilum ville stoppe kigget på mulighederne i Kjellerup, her har Jakob haft 

nogle indledende samtaler med Charlotte – tanken er en prøve rundt i firkanten bag cirkelK / XLbyg i Kjellerup. 

Andre foreninger i Kjellerup bliver tilbudt at være med hvor de får alt salget.. vores indtjening kommer fra 

startgebyret.  

 

 

 



 

 

Frivillige: 

Vi er som bekendt i KOM rutinerede i at afvikle motorløb, rutine er godt, men kan også blive en sovepude hvis 

vi ikke passer på.  

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.  

 

Næste step er at, afholde en række officials kursus aftener – et godt eksemble på at dette kan være vejen frem 

så i Stoholm sidste år hvor der var op til 35 ”nye” officials ude på prøverne.  

 

Herefter skal finde opskriften på at få folk ind i klubben som faste medlemmer. 

 

Vores medlemstal køre fast mellem 50 og 70 hvilket jo kan siges at, være stabil og så måske ikke alligevel – med 

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

 

 

Jeg vil til slut gerne takke bestyrelsen for deres arbejde og alle de frivillige samt alle de aktive deltager. 

Jeg vil gerne ønske de aktive deltager tillykke med de opnåede resultater i 2021.  

 

/Kenneth Svendsen Nørskov 

26-02-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


