
Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde  
Den 05.02.2014  
  
Tilstede bestyrelse: Stig K,  Niels S,  Suna S,  Søren N,  Jane S,  Michael D.,  Johnny N. (suppleant) 
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 
 

Generalforsamling: Vellykket generalforsamling og klubfest. ca. 30 til 
generalforsamling og 62 til klubfesten. 
 
Næste års generalforsamling/klubfest lørdag d. 24. januar 2015. 
 
I 2015 vil der være betaling, for de medlemmer (KOM/KOMS) som ikke deltager i 
generalforsamlingen. Der skal også være en deltagerpris for evt. servicefolk eller 
andre inviterede som ikke er medlem af klubben. 
 
Der skal findes en løsning vedr. oprydning af borde, stole, bar mv. Evt. skal der 
samles et hold, som står for oprydningen søndag morgen/formiddag. 
 
Det indskærpes til de enkelte løb, at løbsledelsen skal være bedre til 
dokumentation af bilag for udgifter. 
 
Vores revisor Hans, ønsker ikke at fortsætte og vi skal have fundet en anden. 
Niels er villig til at tage regnskabskurser, hvilket klubben betaler for. Vi 
undersøger DIF kurser i foreningsregnskab. 
 

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

O-løb 
Jens D. finder datoer til klubmesterskab.  
Det er svært, at finde på tiltag, som skal give tilgang til sporten. 
Der var ingen eller få fremmødte ved de seneste prøvearrangementer. 
 
RGP 
Navnet til årets løb bliver: AutoPartner / Ans Kro Rally GP 
Der bliver kørt modsat rundt i år i forhold til foregående år. 
Der er aftalt ny dato for næste møde. 



Der skal være noget for børn og kvinder på serviceområdet, som gør, at de får 
lyst til at blive længere. 
Kaj Jacobsen vil søge om lov ved Vejdirektoratat, til at opstille reklameskilt for 
løbet. 
Suna hører Designa om det stadig er muligt at låne trailer og paller. 
 
RallyDenmark 
Møde hos Thorbjørn (Danboring) i Thorning ca. 60 mennesker deltog. Kristian 
Pihl Lorentzen, fortalte om sine mål i folkeringet og har inviteret trafikudvalget 
til RallyDenmark. Vil have de unge der kører race på vejen, væk og over i 
motorsport i stedet. 
 
Pr. film fra Christian Jensen vedr. arrangementet. 
 
Jørgen Hejlskov bliver sikkerhedschef for arrangementet og kommer på DASU 
sikkerhedskursus. 
 
Slagelse har trukket sig fra TV aftalen og udgiften skal nu deles mellem de 
tilbageværende arrangementer. 
 
Kursusløb 
Teorikursus i torsdag d. 30. januar med godt fremmøde. Der er flere, som 
uopfordret har henvendt sig til klubben, for at få flere oplysninger om sporten. 
Flere har allerede indmeldt sig i klubben. 
 
Der skal arrangeres et kursusløb 8. marts 2014. 
Henrik Funch har bestået klubrally løbslederkursus og skal stå for det første 
kursusløb. Kursusløb nr. 2 afvikles i Kongensbro dagen før Rally GP, Kenneth er 
løbsleder her. 
 
Klubmesterskab 2014 
Kongensbro, Mads Kjær og Fejden skal bl.a. være tællende til klubmesterskabet. 
Kenneth og Henrik finder de tællende løb og offentliggør dem på klubbens 
hjemmeside. 
 

4. Konstituering af bestyrelse med ansvar og funktionsområder 
Se bilag 

 
5. Konstituering af sportsudvalg med ansvar og funktionsområder 

Se bilag 
 

6. Strukturplan opdateres 
Se bilag 

 



7. PR / KOM-Nyt / Hjemmeside 
 
Annoncer gennemgået 
 
Erik og Asger Kristensen laver et oplæg til en ny hjemmeside. 
 

8. Eventuelt  
 
Materiel skal flyttes inden næste vinter, da det ellers bliver ødelagt. 

 
Klubaften, alle ligger hoved i blød for idéer, ellers vil vi fortsætte med klubaften 
sidste torsdag i måneden. 

 
Der var fejl i nogle af pladerne på pokalerne til klubmesterskabet i rally, klubrally 
og o-løb, hvor der skal laves ny plader til, så modtagerne kan få de rigtige 
pokaler. 

  
 

9. Næste møde onsdag d. 05.03.2014 kl. 19:30 i klublokalet, Levring 
 

 


