
Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde  
Den 04.01.2017  
  
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: Lars M.  
Referent:  Jane 
 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt. 
 

2. Referater bestyrelse 
 
Materieldepot / Klublokale 
Vi har endnu ikke modtaget en pris for materieldepot hos Thorbjørn. 
Prisen vi ønsker at betale afhænger af, om det vil være muligt at lave et mødelokale i 
forbindelse med materieldepotet. Stig forsøger, at arrangere et møde med Thorbjørn. 
 
Økonomi 
Klubbens gamle PC som Niels S. har benyttet til regnskab er brudt ned og der var ingen 
backup, så alt hvad der var tastet ind i regnskabet i årets løb er væk og skal genindtastes. Alt 
findes i papirform. Klubbens gamle PC er nu nedskrevet til kr. 0 og overgår til Niels S.’ 
ejendom. 
 
Nisseløb: Der er ikke afregnet fra Anders – Arena Midt vedr. Nisseløb endnu. Niels S. rykker 
ham. 
 
Rally Denmark: Forventes, at give et overskud på ca. 30.000 til klubben, vi har dog en uafklaret 
faktura, som kan æde overskuddet op.  
Da det ikke er muligt at ringe firmaet op, sender Kenneth Svendsen nu et anbefalet brev, at vi 
ikke er enige i fakturabeløbet, da det ikke var muligt, at få et tilbud hverken mundtligt eller 
skriftligt inden løbet.  
 
Niels, Brian Schultz og Peter Bentsen har modtaget budget for 2017 fra Kenneth S. 
 

3. Referat sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb 
 
O-løb 
Anders Fisker laver et JFM i april samt et femkantsløb mandag d. 30.10.2017, derudover laver 
Jens D. et femkantsløb i marts. 
 
Nisseløb 
Forventes afholdt søndag d. 19. november. Niels S. bliver tovholder. 
 
Kursusløb 
Afvikles formentlig søndag d. 19. februar, Michael D. skal lige have bekræftet prøveområde. 
Hvis der kommer nye medlemmer i forbindelse med kursusløbet, får de fri start til klubrallyet 
søndag d. 5. marts. 
 
 



Klubrally 
SpeedNord afvikles søndag d. 5. marts.  
De starter klassevis 2,3,4,5,6,7,1 
 
Der er et præmietilskud til Speed Nord turneringen på kr. 500 som klubben har accepteret. 
 
Rally 
Rally Denmark afvikles fredag-lørdag 4-5. november. 
Der skal være mere kontrol på økonomien, så der ikke er flere forskellige, som laver aftaler på 
klubbens-/løbets vegne. Niels S. foreslår, at hvis der er ændringer i forhold til budgettet, skal 
det omkring flere andre, som måske har et forslag til anden eller billigere måde at løse 
opgaven. 
Der skal evt. benyttes rekvisitioner, så vi har styr på hvilke udgifter, der er forhåndsgodkendt. 
  
Klubmesterskab 
Kenn R. har lavet forslag til liste med løb for klubmesterskab i rally og klubrally som er 
godkendt. 
Jane S. ligger på hjemmesiden, med forbehold for ændringer pga. aflysninger. 
 
Official kursus 
Prøvechef kursus afholdes internt i slutning af marts af Kenneth S. og evt. Peter Bentsen. 
 
Suna S.’s manglende kursus bliver afholdt i klubbens regi en hverdagsaften, hun får nærmere 
besked. 
 
Testdage 
Forslag om testdage, fx weekenden inden en løbsdag. 
 

4. Eventudvalg 
 
Generalforsamling/klubfest 
Lørdag d. 04.02.2017  
Generalforsamling kl. 16 – Jane S. indkalder til generalforsamling 
Årsfest kl. 18 – Vi udsender reminder 
Begge arrangementet ligges i begivenhedskalenderen på Facebook.  

 
 Vi bestiller mad fra SuperBrugsen og Suna S. bager kager til dessert/kaffe. 
 
 Kenneth S. sørger for pokaler til rally og klubrally. 
 Michael D. sørger for gravering af isspand og vandrepokaler. 
 
 Der skal stille nogle folk til hjælp med opdækning inden generalforsamling. 
 Der skal findes nogen til at anrette mad. 
 Stig får kr. 1.500 for oprydning og gulvvask. 
  

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 /Hjemmeside 
 

Intet at berette. 
 

7. Eventuelt 
Forslag om foredrag med Peter Nygaard 
 

8. Næste møde onsdag d. 01.02.2017 kl. 19:30 i klublokalet i Levring  


