
Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde  
Den 02.01.2017  
  
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: Niels S., Kenneth S., Lars M.  
Referent:  Jane 
 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt. 
 

2. Referater bestyrelse 
 
Medlemstal indberettet til DIF Centralt Forenings Register er faldet siden 2015 fra 76 til 59 i 
2016. 
 
Bestyrelsen foreslår ændring til vedtægter: 
Regnskabsår 31.12 og generalforsamling afholdt inden 1. marts. 
Derved er næste regnskabsår 30.09.2016 - 31.12.2017. 
Jane laver oplæg til afstemning og sender rundt til bestyrelse inden generalforsamling.  
 
Materieldepot / klublokale 
 
Stig holder møde med Thorbjørn i næste uge vedr. materieldepot og evt. klublokale. 
 
Økonomi 
 
I det nye budgetoplæg for 2017 til Rally Denmark, er der et overskud på 25.000, men det er 
for lille en margin, til uforudsete udgifter.  
 
Utilfredsstillende for bestyrelsen, at den ikke har haft mulighed for, at se årets regnskab inden 
generalforsamlingen.  
 

3. Referat sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb 
 
Kenneth og Tom var til møde med DASU på Fyn.  
 
DASU opfordrede til, at klubberne begynder, at benytte Beredskabsstyrelsen mere, som er 
væsentlig billigere end ambulancer. 
 
Der var to fra sekretariatet og to fra rallyudvalget. De forsøger, at lave et koncept, hvor DASU 
er tovholder på det økonomiske. DASU vil forsøge, at finde midler til DM Rally og derved vil 
DM serien få en overordnet sponsor/sponsornavn, som kan dække løbsafgifter og der vil være 
nogle ”poster” i alle løbet varetages af folk ”ansat” af DASU, så det er de samme folk til alle 
løb. Man møder om morgenen og kører sin noter og servicefolk sørger for teknisk kontrol og 
løbet starter over middag. Løbet slutter enten kl. 20-21 eller er et todages arrangement, hvor 
man afslutter i god tid som søndagen. 
 
 
 



O-løb 
 
Der er gang i to løb. Jens Døssing afvikler en afdeling af femkant-turneringen mandag d. 20. 
marts. 
Anders Fisker afvikler et JFM d. lørdag 8. april. Derudover laver Anders Fisker et løb til 
femkant-turneringen i efteråret. 
 
Kursusløb 
 
19. februar afholdes klubrally kursusløb på Tvilum i Kjellerup. 
 
Klubrally 
 
Michael Døssing Der er styr på selve løbet d. 5. marts. 
Suna står for licenskontrol 
Jane står for beregning 
 
Rally 
 
Rally Denmark 
Stig og Niels har været til møde med Christian Jensen, hvor vi kunne skrive en regning på 
omkring 70.000, men sagen vedr. faktura på halm/halmkørsel er stadig uafklaret. Stig har 
sendt ham en e-mail. Stig sender anbefalet brev. 
Vi har brugt mange penge på Rally Denmark i 2015. 
 
Klubmesterskab 
Kenn er listefører på klubmesterskaber i rally og klubrally. 
 
Kursus 
DASU af dommer/løbslederseminar 12. marts 
 
Michael Døssing har været til et møde for fodboldklubber i Silkeborg Kommune. Kommunen 
kunne fortælle, at der er en pulje, hvor foreninger kan søge midler til kursus og uddannelse. 
 

4. Eventudvalg 
 
Foredrag med Peter Nygaard. Vi er i tvivl om det vil være muligt, at samle 100 mennesker, for 
at få dækket omkostningerne. 
 
Suna vil i stedet undersøge, hvad det vil koste, at få Tom Kristensen til at holde foredrag. Vi 
kan i så fald forsøge, at lave arrangementet i samarbejde med Kjellerup Hallen, hvor 
arrangementet bliver åben for alle interesserede.  
 
Generalforsamling/klubfest 
 
40 personer er tilmeldt års/klubfesten. 
Michael har sendt isspand og pokaler til gravering. 

 
 
 
 
  
 



5. Generalforsamling 
 

På valg bestyrelsen  På valg sportsudvalg 
Stig Kristensen  Kenn Rasmussen 
Niels Stadel   Jens Døssing (genopstiller selvom han ikke er til stede) 
Michael Døssing 
Jane Sørensen (modtager ikke genvalg) 

 
6. PR / KOM-Nyt /Hjemmeside 

 
Intet at berette.  

  
7. Eventuelt 

 
Intet at berette. 
 

8. Der indkaldes til ekstraordinær bestyrelses- og sportsudvalgs lørdag d. 04.02.2017 kl. 14 hos 
Stig, Kærsholms Møllevej 4, 8620 Kjellerup. 
Der er 2 punkter – Regnskabet 2015/2016 og klubbens deltagelse i Rally Denmark. 
 

9. Næste ordinære møde onsdag d. 01.03.2017 kl. 19:30 hos Stig, Kærsholms Møllevej 4, 8620 
Kjellerup  


