
Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde  
Den 07.12.2016  
  
Tilstede bestyrelse: Stig K, Niels S, Suna S, Jane S, Michael D, Martin M, Tom O. 
Tilstede sportsudvalg: Kenneth S, Jens D, Kenn R, Lars M, Jakob P 
Fraværende: Martin M  
Referent:  Jane 
 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt. 
 

2. Referater bestyrelse 
 
DASU repræsentantskabsmøde 
Bent Mikkelsen har meddelt, at han holder som formand næste år. 
De opstillede til både rallyudvalget og vejsportsudvalget blev valgt ind, da der ikke var flere 
opstillede end der skulle stemmes ind. 
 
ASK-Hedeland Motorklub, blev kåret som årets klub, pga. stor medlemstilgang. 
 
Materiel/Materieldepot 
Stig har ikke hørt mere til materieldepotet. 
 
Kan vi købe noget rallymateriel fra de klubber, som ikke længere benytter det, fordi de ikke er 
aktive på rallydelen. 
 
Klublokale 
Vi har ikke hørt fra Silkeborg Kommune hvornår vi skal være ude af klublokalet. 
Alle holder øjne og ører åbne for andre mulig lokaler. 
 
Økonomi 
Rallyshow - knap 40.000 i overskud 
Rally Silkeborg - ca. 11-12.000 i overskud 
Rally Denmark - Møde mandag 12.12.2016, hvor KOM fremlægger sine indtægter/udgifter og 
Ans gruppen fremlægger sine. 
Smederally - Ikke noget overskud, men OK, da arrangementet også har social karakter. 
Nisseløb – Det forventes 3-4.000 i overskud. 
 

3. Referat sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb 
 
O-løb 
Intet at berette 
 
Smederally 06.11.2016 
En god dag, men der var plads til flere deltagere. 
 
Nisseløbet 20.11.2016 
78 solgte startkort á kr. 100,-. Juleshowet i Arena Midt stod hallen for. 
Tilbagemeldingerne om løbet, har været positive. 
Spørgsmål/opgaver til næste løb modtages gerne. 



Klubrallykursus 19.02.2017 
Klubrallykursus søndag d. 19.02.2017 hvor formodentlig alle Speed Nord klubber afholder et 
kursus i weekenden 18-19.02.2017. 
  
Klubrally Denmark 05.03.2017 
1. afd. af Speed Nord 
Forventer 5 områder, som køres to gange. Både nye og gamle områder. 
Der skal gøres noget ud af løbet, så det bliver synlig.  
Sjørslev bliver start og mål - Sjørslev Idrætsforening tager sig af forplejning. 
Start- og målrampe opstilles. 
Klasseinddelingen afventes, før tillægsregler/tilmelding kan blive endelig. 
Start i omvendt rækkefølge så største klasse starter først. 
 
Kursus (officials) 
God idé, at få sendt vores prøvechefer på kursus, hvis de ikke i forvejen har OFF licens.  
Vi vil gerne, at prøvecheferne til vores løb er egne medlemmer. 
Prøvemandskabs- og starterkursus ultimo marts. 
 

4. Eventudvalg 
 
Generalforsamling/klubfest 
Lørdag d. 04.02.2017 
Andre foreninger inviterer hjælpere med til klubfesten, som tak for hjælpen, det vil vi også 
prøve. Fx nøglepersoner fra Rallyshow og Rally Denmark. 
Kenneth laver oplæg til indbydelse og sender rundt til bestyrelse og sportsudvalg. 
 
Stig prøver, at finde en løsning på levering af mad. 

 
5. Generalforsamling 

 
På valg bestyrelsen  På valg sportsudvalg 
Stig Kristensen  Kenn Rasmussen 
Niels Stadel   Jens Døssing 
Michael Døssing 
Jane Sørensen (modtager ikke genvalg) 

 
6. PR / KOM-Nyt /Eventuelt 

 
Jane sender info til Asger om arrangementer i 2017, som skal vises i topbanner. 

 
7. Eventuelt 

Skal vi lave reduceret startgebyr til medlemmer, for at fastholde og tiltrække medlemmer? 
 
Hvordan får vi flere medlemmer? Hvordan promoverer vi klubben, som den bedste rallyklub? 
Skal vi fremadrettet sigte mod, at samarbejde med de øvrige klubber i området om 
opgaver/arrangementer eller skal vi gå mere mod at sammenlægge klubber? 
 
Suna har fået besked om, at hun mangler et OFF kursus for at få den endelige OFF 
godkendelse som Sikkerhedschef, det skal hun naturligvis have. 
 

8. Næste møde onsdag d. 04.01.2017 kl. 19:30 i klublokalet i Levring 


