
Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 10/4-2016  

Formand: Ib Nielsen – Blærevej 17 – 9600 Års 
Kasserer: Ane Grethe Lund – Byens Mose 32 – 4400 Kalundborg 
Sekretær: Jimmi Povlsen – Vejle Landevej 34 – 7000 Fredericia 
HB medl. 1: Jørgen Zeuner – Strandbyvej 56 – 5683 Hårby 
HB medl. 2: Paul Sehstedt – Reberbane 29,1 – 6200 Aabenraa 
 

 
Dagsorden 

1. Drøftelse af referat (PS) 
2. Gennemgang af bestyrelsens opgaver (JP) 
3. Indkommende oplysninger fra regionalforsamlingerne (JP-AGL) 
4. Regnskab fra region Fyn (AGL) 
5. Særskilt login til tillidsposter (JP) 
6. Klubbutikken (JP) 
7. Gennemgang af rapport fra kørsel- og sikkerhedsudvalget (JP-IN) 
8. Landsråd 2016  
9. Forsikringsordningen 
10. Næste møde 
11. Evt.  

 

 

Mødet afholdes som Skypemøde klokken 19.00 

 

Deltagere: 
Ib Nielsen (IN) 
Ane Grethe Lund (AGL) 
Jimmi Povlsen (JP) 
Jørgen Zeuner (JZ) 
Paul Sehstedt (PS) 
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Referat 
 

1. Referatet fra sidste møde blev drøftet og de detaljer der havde været 
uenighed om kom på plads. Herefter blev referatet sendt rundt til 
gennemlæsning og endelig godkendelse. 
 

2. Opgaverne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Enighed om 
at alle medlemmer af HB gennemgår referatet og sikrer sig at de 
informationer og beslutninger der står i referatet er korrekte. 
 

3. Alle regioner har indsendt alle oplysninger, referater og regnskaber 
rettidigt. Flere regioner har samme medlemsnummer siddende på flere 
poster. Forslag til løsning af dette kan læses under punkt 5. 
Tvivl om hvem der melder tilbage til Friluftsrådet. JP tager kontakt til 
udvalgsformand Flemming Thomsen og afklarer dette. 
 

4. AGL har været i dialog med reg. Fyns kasserer om manglende oplysninger 
om LA2015 i regionens regnskab. Kassereren for reg. Fyn har ikke set 
regnskabet, men der er overført penge til regionens konto fra en konto 
udenfor klubben i 2016, mærket LA2015. JZ oplyste at der måtte være en 
misforståelse i regionen, for han oplevede sagen anderledes.  
 

5. Når der i en region er flere fra samme husstand der besidder valgte poster 
i regionen kan der tilbydes et ”ekstra” nummer til registrering af 
tillidsposter i medlemsdatabasen. 
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6. Klubbutikken har søgt om penge til diverse investeringer. HB har kikket det 
igennem og er i tvivl om, hvorvidt en del af de ønskede tilskud kan løses 
når den nye hjemmeside kommer op at køre. Klubbutikken skal, i 
samarbejde med JP, kontakte IT-udvalget og få styr på status og 
muligheder. 
De andre investeringer skal drøftes til LR2016.  
 

7. Kørsel og sikkerhedsudvalget har været på besøg hos Trophycup’en og 
efterfølgende laven en rapport (se bilag til referatet). Rapporten 
gennemgået, ingen bemærkninger. Rapporten er af HB fremsendt til 
Oasen og vil blive bragt i næste nummer. 
 

8. Landsråd 2016 vil blive afholdt på HUSET i Middelfart (tidligere 
Byggecentrum) den 28/5 med start kl. 10.00 (morgenmad 9.30) 
Dagsorden bliver lagt på specialforum og sendt pr. mail til alle deltagere.  
JP lægger allerede nu dato og sted ud på specialforum så datoen kan 
bookes rundt om i landet. 
 

9. JZ får tilføjet medlemsnummer til alle aftaler hos VR-gruppen, så vi i 
fremtiden lettere kan identificere om folk er medlem eller ej. Såfremt der 
er folk man ikke kan finde i medlemslisten, så kan enten JP, AGL eller 
medlemssekretæren kontaktes, de vil så forsøge at se om de kan finde 
oplysninger i medlemsdatabasen.  
 

10. Næste møde afholdes d. 22/5-2016 klokken 11.30 og vil være et fysisk 
møde hos AGL. 
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11. IN har haft kontakt med de norske og svenske søsterklubber om 
nordisk samarbejde. Der var ikke mulighed for at udvide samarbejdet da 
nordmændene ikke ønskede at deltage i et evt. møde.  



Rapport vedr. Trophy Cup i Randers den 26. marts 2016. 
 
 
Løbet blev holdt på to adresser: Tebbestrupvej 98 i Randers og Randersvej i Trige. 
Løbsledelsen havde lagt vægt på, at der blev anvendt forsvarligt grej og at der blev kørt med 
omtanke. 
Løbet virkede veltilrettelagt, og det virkede som om, at der var styr på tingene. 
 
Der var tre episoder, som jeg vil påpege var uhensigtsmæssige. Alle var på Randersvej.  
 
Episode 1 
 
Et køretøj er ved at blive trukket op ad en slugt. For at undgår at køretøjet vælter er der et køretøj i 
bunden, der har fat med en wire i det ”hængende køretøj”. Går wiren eller et befæstigelsespunkt i 
stykker vil bilen rulle ned og påkøre køretøjet i bunden. 
 

 
 

Episode 2 
Et køretøj er på vej over skrænten hængende i en wire, mens en holdkammerat er ved at forankre 
det næste køretøj i en wire til det køretøj, der er på vej over kanten. 
Ved wirebrud eller et befæstigelsespunkt går i stykker, havner den øverste bil nede i 
holdkammeraten og det nederste køretøj.  Wiren burde være anbragt inden køretøjet kørte op ad 
skrænten.  
 



 
 

Episode 3 
 
Et køretøj på vej op ad bakken hængende i wiren har fået snoet wiren fra bagspillet omkring det 
højre baghjul. For at hjælpe wiren ud af hjulet kravler en holdkammerat ind under køretøjet, mens 
det hænger på skråningen i een wire. Køretøjet burde forankres i mindst to wirer før nogen lægger 
sig ind under køretøjet. 
 

 
 
Herudover har jeg intet at bemærke. 
 
03-04-2016 Steen Larsen Kørsels og Sikkerhedsudvalget 


