
Referat fra generalforsamling i KOM 

Den 17.01.2015  
  

Referent:  Martin 
 

1. Valg af dirigent 
 

Søren Nielsen. 
 

2. Formandens beretning 
 
Formandens beretning aflagt af Stig 
 
 

3. Fremlæggelse af revideret driftsregnskab og status 
 
Regnskabet blev fremlagt og gennemlæst  
På grund af tidsnød var regnskabet ikke blevet revideret endnu. 
Et tilgodehavende fra Rally Denmark kommer til at fremgå af næste års regnskab 

     
4. Behandling af indkomne forslag 

 
Forslag fremsat om at ændre vedtægterne så der er mulighed for at 

sportsudvalget indeholder mindst 4 og maks 6 medlemmer. 

Forslaget blev vedtaget men der blev efterfølgende diskuteret om formuleringen 

skal ændres da det gav anledning til forvirring da valget af medlemmer skulle 

finde sted.  

 

5. Fastsættelse af kontingent 
 

           Uændret kontingent til KOM for 2015 
           Det tages op på et bestyrelsesmøde hvordan overførsel af KOMS medlemmer til   
           KOM skal foregå hvis forslag om opløsning af KOMS bliver vedtaget på den  
           ekstraordinære generalforsamling 
 
          Der var også fremsat forsalg om ændring af vedtægterne vedrørende indkaldelse  
          til generalforsamlinger.  
          Den nuværende formulering angiver at der skal indkaldes i bl.a. lokale aviser men 
          da medlemmerne har en stor geografisk spredning er denne formulering ikke    
          hensigtsmæssig længere 
          Forslag om indkaldelse med 21 dages varsel på klubbens hjemmeside blev 
          vedtaget. 
 
 



6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
På valg: 
Stig Kristensen 
Niels Stadel 
Michael Døssing 
Jane Sørensen 
 
Følgende vælges: 
Stig Kristensen   -21 
Niels Stadel  -20 
Jane Sørensen  -17 
Michael Døssing  -16 
 
Suppleanter: 
Kenn Rasmussen -8 
Jakob Pedersen  -2 

 
7. Valg af 2 revisorer 

 
På valg: 
Willy Krisetensen 
Marianne Bonde 
 
Begge genvalgt 
 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til sportsudvalget 
 

På valg: 
Jens Døssing 
Morten G. Nielsen (ønsker ikke genvalg) 
Rasmus Ankersen (ønsker ikke genvalg) 
 
Følgende vælges: 
Jens Døssing  -20 
Kenn Rasmussen -12 
 
Suppleanter: 
Per Christiansen  -8 
Jakob Pedersen  -2 

 
 
 
 
 



9. Eventuelt 
 
 
Der blev diskuteret om klubbladet bør afskaffes i trykt form da det alligevel er 
gamle nyheder som allerede kan læses på bl.a. klubbens hjemmeside. 
Men det giver et problem i forhold til salg af annoncer til sponsorer. 
Teddy oplyser at teknikken i trykkeriet muligvis ikke har ret lang levetid tilbage 
og at udfasning måske dermed kommer af sig selv i nær fremtid. 
Diskussionen blev ikke afsluttet. 
 
Hans-Jørn Søgård kom med et lille foredrag om hans daglige arbejde i DASUs 
bestyrelse. 
Vi bør promovere rallysporten på at der, som en af de eneste sportsgrene under 
DIF, er en ulykkesforsikring inkluderet når man tegner licens. 
Den kendsgerning er ikke almindelig kendt blandt medlemmerne, hvilket mange 
af de fremmødte til generalforsamlingen kunne nikke genkendende til. 
Som eksempel kunne han nævne at Grue brødrene hver har fået tilkendt 1,5 
millioner i erstatning fra DASUs ulykkesforsikring efter deres alvorlige ulykke i et 
minirally i Sønderjylland. 
 
Der blev også foreslået at referat fra generalforsamlingerne bliver sendt til 
pressen. 
Eller evt. en beretning fra året der gik. 
Der er ingen grund til at vi holder os selv ”hemmelige” 
 

 
 
 

 


