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Deltager: Jakob, Brian, Stig, Tom, Kenneth, Michael, Niels 
Afbud: Christian 
  
  
Agenda: 
Klubbens kalender over året skal opdateres - KS snakker med Jane. 

  
Nisseløb - Charlotte vil gerne være med på en aftale - Stig tager en snak med Charlotte.  

  
Klubbens budget: 
  

Klubben skal tage 400,- i startgebyr til klubrally i 2022. 
  
Klubben har faste omkostning for ca. 25000,- årligt. Dette skal dækkes af alle de sportslige 
arrangementer.  
  
Bestyrelsen har snakket om at, starte et Rallyshow i Kjellerup - næste skridt vil være at, tage en snak 
med centrale personer i området med start fra 2023 - Juni. 
Jakob tager de første snakke med Charlotte. 
  
Grund ideen bag arrangementet: Klubben står for den sportslige planlægning og indtægten kommer 
fra startgebyret. Andre foreninger bliver tilbud alt salg i området (det kan være et salgstelt i hvert 
hjørne af prøven)  
  
  
Vedr. andre arrangementer / projekter: 
Kenneth vil tage en snak med Jens Erik og Munch asfalt vedr. miljøgodkendelse i Kongensbro for, at 
forstå hvad der er gået galt derude - Bestyrelsen ser gerne at klubben kan køre mindst et 
arrangement i Kongensbro om året. 
  

  
Frivillige:   
  

Bestyrelsen vil hen over året forsætte snakken omkring frivillige i klubbens arrangementer. 
  
Sidste år tog klubben et stort skridt i den rigtige retning da generalforsamlingen besluttet at give 
gratis medlemskab til frivillige.  
  
Bestyrelsen fik snakket om de tilbud klubben skal kunne tilbyde / muligheder.   
Jakob mener at, klubben skal være bedre til at, få andre foreninger med i arrangementerne.  
  
Bestyrelsen vil gerne opfodre medlemmerne til at komme med oplæg der kan hjælpe på det 
sportslige områder.  
 
  



Sport: 
Torsdags rally 2022, Viborg? Hvor ellers? Vil andre klubber være med?  
Opfordring til medlemmerne - Det koster ikke noget at komme med ideer. 
  
Mesterskabsstyre - Frits G. Nielsen har sagt ja til at strikke en kalender sammen til Klubrally & Rally. 
  
Vi skal være bedre til at, kordinere mellem Rally og O-løb for at vi ikke ødelægger områderne for 
hinanden.  

  
  
Evt. 

Profil tøj: 
Bestyrelsen arbejder på at kunne tilbyde profil tøj - jakker (vinter og Sommer) + polo 
Farve: Sort eller grå.  
  
Klubaften: 
Stig snakker lige med Freddy om klubben kan deltage i nogle klubaftner sammen med 
veteranklubben. 
  

  
Invitation til generalforsamlingen /klubfest er sendt ud via mail, Facebook, KOM.dk  

  
  
Næste møde bliver planlagt til marts - Ønsker man punkter på dagsorden bedes disse fremsendes til 
formanden.  
 


