
Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde  

Den 08.01.2014  
  

Tilstede bestyrelse: Stig K,  Niels S,  Suna S,  Søren N,  Jane S,  Michael D.  
Tilstede sportsudvalg: Kenneth S, Jens D, Rasmus A, Morten G, Lars M., Henrik F, Martin M.  
Fraværende: ingen 
Referent: Jane  
 

1. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt. 
 

2. Referater bestyrelse 
 

Jane undersøger om der er bestilt NemId (Digital Postkasse) på klubbens CVR-
nr., hvis ikke der er sørger hun for bestilling. 
 
Kontingent 2014 – fri kontingent til nye medlemmer, som ikke tidligere har kørt 
fortsætter i 2014 i lighed med 2013. 
 
Jane udsender e-mail til 2013 medlemmer om kontingentfornyelse 2014. 
 

3. Referater sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb 
 

RGP 
Hvad skal der til, for at få folk til at blive til løbet slutter, da mange tager hjem i 
løbet af dagen. 
 
Kursus 
Henrik F. har været på prøvekonstruktionskursus og skal i den kommende 
weekend på løbslederkursus for klubrally. 
 
Jane tjekker, at Lars Hoffmann, Kenneth Svendsen, Martin Moeslund og Jane 
Sørensen er tilmeldt OF323/OF324 løbslederseminar 2. februar. 
 
DM-Rally 
Start fra AIKC hallen. Kenneth har haft en snak med Christian Jensen og 
Danboring omkring afslutningsfest i Ans. Ans IF skal hyres ind til praktiske 
opgaver i forbindelse med festen. 
 
Retten til entré på prøverne tilfalder også arrangementet omkring 
afslutningsfesten. Vi har dermed ingen økonomisk risiko ved festen. 
 
Suna vil gerne komme med et tilbud på alle bannere og reklamer til løbet. 
 



Noget info og tilmelding vil blive på fælles side, men ellers vil der være en 
separat side for hvert løb. 
 
En af prøverne er næsten klar, der mangler 4 underskrifter og en anden er klar. 
 
DASU møde for løbsledere 
Kenneth har deltaget i DASU møde for DM løbsledere. Der blev aftalt pris for 
startgebyr mellem løbslederne. Via startgebyret skal der i 2014 betales en fast 
del til TV og presse.  
 
Forslag om samlet pokalindkøb for alle DM løb i 2014. 
 
Der skal kun være 2 gange gennemkørsel pr. prøve, da DASU vil forsøge, at få 
reglerne i Danmark mere og mere til at være lig med internationale løb. 
 
Sikkerhed 
DM og sprint løbsledere skal fremover på et specielt sikkerhedskursus, for at 
må afvikle løbe. Det er bestemt fra FIA og bestyrelsen har bedt RU sørge for at 
det bliver gennemført i Danmark. 
 
3 nul biler skal afskaffes og i stedet skal to sikkerhedsbiler med højtalere køre 
igennem før en 0 bil bliver sendt afsted. 
 
O-løb 
Anders Fisker er i gang. 
Info møde søndag 12.01.2014 på Fyn. Anders og Jens deltager. 
Kursusløb er bl.a. et af emnerne, med spørgsmålet om hvordan vi får nye ind i 
sporten. 
 
Klubrally kursusløb 
2. februar stå KOM i kalenderen til et kursusløb, men denne dato er alle 
løbsledere på seminar, så Kenneth forsøger at få den ændret eller slettet i 
DASU kalenderen. 
 
Klubmesterskab 2014 
Når der er styr på hvor mange løb vi selv kan arrangere, vil Kenneth, Henrik og 
Martin lave en liste med tællende mesterskabsløb til klubrally og rally, som 
offentliggøres på www.kom.dk 
 

4. Eventudvalg  

 Generalforsamling/klubfest 

 Isspand – Aftalt – Per aflev. isspand fra sidste år 

 Pokaler – Vandrepokaler er der styr på. 
 



5. Generalforsamling 
På valg bestyrelse:  På valg sportsudvalg: 

Søren K. Nielsen   Kenneth Svendsen 

Suna Schwaen  Lars Møller 

Martin Moeslund   Henrik Funch 

 

Johnny Nygaard har meddelt, at han ønsker at stille op til bestyrelse eller 

sportsudvalget, men helst sportsudvalg. 

Ca. 30 tilmeldinger ind til videre. 

Musik er på plads fra kl. 21 - 3 x 50 min. 

Michael kontakter Hancock for bestilling af forskellige øl og vand, som de leverer 

og afhenter, hvor vi betaler for forbrug. 

Kenneth sørger for resterende drikkevarer. 

Duge, servietter køber Suna og Lars. Suna medbringer bordpynt. 

Stig tager lys med fra klublokalet og bestiller maden. 

           Oprydning: Dem der er tilbage til sidst. 

           Suna og Jane bager kage til generalforsamlingen. 

 

6. PR / KOM-Nyt / Hjemmeside 
Annoncer KOM-NYT 2014: 

LM opretning – Lars  

Hauge Data – Rasmus 

Sydbank – Stig 

Kjellerup Bilcenter – Stig 

Ølmanden – Kenneth 

Kjellerup Vulkanisering – Jens 

Autolageret – sender regning 

Kajs lokaler/ Kaj Tømrer –  

XDZign – Kenneth 

Kloster Sølv – Michael 

AL Syn - ? Bagside 

Søgaard Racing  - Stig 

 

7. Eventuelt  
 
Intet at berette. 
 

8. Næste møde onsdag d. 05.02.2014 kl. 19:30 i klublokalet, Levring 
 

 


