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Dagsorden 

1. Godkendelse af referat (JP) 

2. Regnskab LA2015 (AGL) Bilag 1 

3. Medlemshenvendelse omkring Trafikstyrelsen (PS) 

4. Rabatudvalg (PS) 

5. Redaktørens opgaver (JP) 

6. Medlemssekretær (AGL) 

7. Ansøgning til Jubilæums arrangement fra reg. Bornholm (JP) Bilag 2.0+2.1 

8. A conto udbetaling til Reg. NVSJ vedr. LA2016 (Jørgen Lund deltager) 

9. LA2016, lån af Dankort konto (AGL) 

10. Landsråd 2016 

11. Næste møde 

12. Evt. 
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Referat 

 

1. Referat fra sidste møde blev drøftet og med en enkelt rettelse kunne det 

godkendes. 

 

2. AGL har modtaget det reviderede LA 2015 regnskab hvor den, af region 

Fyn i november modtaget faktura fra Ringe kommune, vedr. udbedring af 

skade, er indregnet. AGL modtog det d. 17/5-2016. HB har ingen 

bemærkninger til regnskabet 

 

3. PS tager kontakt til Trafikstyrelsen og hører om mulighederne omkring 

galvanisering af rammer på biler.  

 

4. PS orienterede om situationen. HB drøftede nødvendigheden af en valgt 

person til posten. HB blev enige om at indtil en ny melder sig på banen 

varetager PS opgaven. 

 

5. Der har været lidt uklarhed om redaktørens opgaver. Det blev fastslået at 

det er redaktørens ansvar at der bliver skrevet en leder til klubbladet.  

 

6. Mette Jacobsen #6694 har meddelt at hun gerne vil overtage posten som 

medlemssekretær. JP inviterer hende med til Landsråd så hun, såfremt 

hun kan deltage, kan blive præsenteret for deltagerne. JP orienterer også 

Johnny Brandt om at der er fundet en afløser 
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7. Bornholm havde indsendt ansøgning om tilskud til jubilæums 

arrangement. HB gennemgik budgettet og godkendte. Når arrangementet 

er afholdt skal Bornholm blot rette henvendelse til AGL, så vil de få 

udbetalt pengene. 

 

7. Jørgen Lund, kasserer i reg. NVSJ, fremlagde den økonomiske situation for 
LA2016. Der er ikke så mange tilmeldte som budgetteret og dermed ser 
det ud til at man ikke kan betale alle kreditorer indenfor betalingsfristerne.  
HB besluttede at forhåndsgodkende en a conto udbetaling på 50.000.- 
(såfremt det bliver nødvendigt), selvom det er i strid med reglerne for 
udbetaling af tilskud til Landsarragement. Dette er dog før blevet gjort og 
AGL oplæste et referat hvor HB tildelte samme hjælp til reg. Sydsjælland i 
2010. 
Såfremt det senere viser sig at regionen ikke har opfyldt kravene til tilskud, 
vil et evt. a conto beløb blive modregnet i fremtidige regionsandele. 
 

8. Reg. NVSJ har søgt om at bruge klubbens konto hvor der er tilknyttet en 

indløsningsaftale til NETS. Denne konto er oprettet specifikt til dette 

formål til tidligere landsarrangement, så HB ser ingen problemer i dette. 

HB aftalte at i fremtiden skal en sådan anmodning ikke behandles af HB 

men blot aftales med kassereren. Kontoen kan lånes af alle regioner, ikke 

kun til Landsarrangementer, men også til andre større arrangementer hvor 

en Dankort aftale vil være nyttig. Det er regionen selv, der skal sørge for 

Dankortterminalen og tilknytning af denne til klubbens aftale. 
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9. Dagsordenen gennemgået og de indsendte forslag gennemgået. JP 

gennemgik de ting der er aftalt med ”HUSET” og HB enige om at det lyder 

til detaljerne er på plads. 

 

 

10. Næste møde blev ikke fastsat, da HB plejer at samle sig efter Landsråd 

og aftale nyt møde. 

 

11. Intet til evt.  









Dansk Land-Rover Klub, region Bornholm 

 

 

DLRK 

HB 

 

       Aakirkeby 17. maj 2016 

 

 

Vedrørende: Ansøgning om tilskud til Jubi Open på Bornholm 

 

Vi har arrangeret et jubilæums arrangement på Bornholm i dagene den 10.-12. juni 

2016. Vi ønsker, at markere DLRK’s 40-års jubilæum med denne weekend. 

 

Til afholdelse af denne weekend ansøger vi hermed HB om tilskud. Længere nede i 

dette brev har vi vist et budget for arrangementet. 

 

Program: 

 

Fredag den 10/6: 

Fra kl. 14.00 ankomst om eftermiddagen, når vi får fri fra arbejde. 

Kl.18.00: Fælles aftenmad 

Kl.21.00: Aften/nat orienteringsløb 

 

Lørdag den 11/6 

Kl.8.00: Fælles morgenmad 

Kl. 10.00: Team Recovery 

Kl. 12.00: Fælles frokost 

Kl. 14.00: Gyhmkana 

Kl. 18.00: Fælles aftenmad 

 

Søndag den 12/6 

Kl. 9.00: Fælles morgenmad 

Formiddag: Oprydning 

Tak for denne gang 

 

Budgettet er baseret på 25 deltagere i arrangementet. 

 

Leje af telt 1000

Leje af toiletvogn 500

Leje af terræn 1000

Drikkevarer 1000

Aftensmad fredag 1000

Morgenmad lørdag 500

Frokost lørdag 1000

Festmiddag lørdag 3000

Morgenmad søndag 500

Præmier 1000

I alt 10500  
 



Dansk Land-Rover Klub, region Bornholm 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Regionsleder på Bornholm 

 

Henrik Nielsen 

Askeløkkevejen 6 

3720 Aakirkeby 

Tlf.: 56 97 45 86/ 41 66 45 86 

 



                            Jubi open. 
Hermed inviteres i til det vi i år kalder jubi open. En weekend fra fredag til 

søndag i terrænet hos Henning på Slamrebjergvej. Da det i år er 40 år 

siden Dansk Land Rover klub startede vil vi på Bornholm markere dette 

med dette arrangement. Klubben er vært med forplejning fredag aften, 

hele lørdag og søndag morgen. Overnatning kan ske i egen Campingvogn, 

i eget telt, i fællestelt som bliver sat op eller i biuak, frit valg. Hvis der 

overnattes så medbring liggeunderlag og sovepose. Medbring desuden 

eget service til spisning. Der vil blive sat en toiletvogn op i denne 

weekend. Vi skal fredag aften køre/gå et posteløb/orienteringsløb. Lørdag 

formiddag er der team recovery og lørdag eftermiddag er der gymkahana. 

Resten af tiden er hygge. 

Hvornår?      Fredag den 10. Juni kl 14.00 til søndag den    

                       12. Juni efter morgenmad. 

Medbring:    Ting til overnatning, service (bestik, tallerkner  

                       Kopper) og godt humør. 

Pris?               Det koster brændstoffet du bruger denne 

                        Weekend og hvis du har brug for snacks  

                        Udover måltiderne.  

Tilmelding:    Tilmelding skal ske senest den 1. Juni på  

                        bornholmlandrover@gmail.com   

 

Vel mødt til en hyggelig weekend 

Hilsen regionsledelsen DLRK region Bornholm.  
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