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Indkaldelse til Landsråd 2016 
Søndag, 28.05. 2016 kl. 10:00 på Huset, Hindsgavl Allé 2, Middelfart 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse/optælling af stemmeberettigede 

3. Valg af stemmetællere 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Godkendelse af referat fra landsrådet 2015 

6. Hovedbestyrelsens beretning 

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse 

8a Udvalgene fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse 

9. Fastsættelse af kontingent 

10. Orientering fra de nedsatte udvalg 

11. Indkomne skriftlige forslag fra Hovedbestyrelsen, Regionsledere, udvalg og medlemmer 

12. Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen 

13. Valg af udvalgsformænd for en et-årig periode 

14. Valg af to Klubrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode 

15. Evt. 

ad 5: referatet findes under referater på websitet (Referater m.v. fra Hovedbestyrelsen) 

ad 9: HB foreslår uændret årskontingent på 600 DKK 

ad 11: Indkommende forslag er vedhæftet indkaldelsen 

ad 12: Kasserer Ane Grethe Lund modtager genvalg, hbbst2 Paul Sehstedt modtager genvalg 

Vedtægterne findes under rubrikken Omkring klubben på websitet 

Regnskab som vedhæftet fil. 
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Referat 
 
1. Flemming Thomsen #6571 blev foreslået og enstemmigt valgt. Flemming konstaterede at Landsrådet var rettidigt 
indkaldt via mail d. 23/4-2016  

2. Der skulle være 37 stemmeberettigede men Lars Linnet #5808 var udeblevet, så 36 fremmødte. 

3. Mikael Friis #3481 og Jan Isaksen #2929 blev enstemmigt valgt til stemmetællere. 

4.Dagsordenen blev gennemgået og under pkt. 5 skulle årstallet rettes fra 2014 til 2015. Herefter blev dagsordenen 
godkendt. 

5. HB havde ikke modtaget nogen kommentarer og referatet blev godkendt. 

6. Ib Nielsen #3014 læste HB’s beretning om. Han fortalte at der pt. er 1502 medlemmer af klubben, at HB har holdt 
8 møder det sidste år, 3 af dem var fysiske møder og de andre 5 var via Skype. Skype har vist sig at være rigtig godt, 
da det sparer en masse tid og penge for klubben. Så blev forsikringsordningen og Jørgen Zeuners #5508 kæmpe 
arbejde for at få tingene til at lykkes. Så blev der kort nævnt om tankerne omkring hjemmesiden kontra Facebook i 
fremtiden. Så blev problematikken omkring overdragelse af konti nævnt og henviste til et af de punkter der skulle 
stemmes om senere. Halvvejsmødet vil blive udvidet i år til at også kasserere og sekretærer skal deltage. Sidst så 
vendte han kort sagen omkring overfladebehandling af rammer, typisk ved renovering og at HB via Paul Sehstedt 
#0027 vil tage kontakt til Trafikstyrelsen og se om vi som klub kan gøre noget. 
Herefter blev HB’s beretning godkendt. 

7. Ane Grethe Lund #6366 gennemgik regnskabet og det blev derefter godkendt. 

8. Ane Grethe Lund fremlagde budgettet. Henning Kjærgaard #9020 Spurgte ind til det budgetterede antal 
medlemmer og syntes det var meget optimistisk. Ane Grethe Lund svarede at det plejede at komme til at passe. 
Henrik Nielsen #6878 spurgte til om ikke halvvejsmødet ville blive dyrere end budgetteret, nu kasserere og 
sekretærer skulle med. Ane Grethe Lund svarede at den beslutning var taget efter budgettet var lagt, så det havde 
hun ikke kunnet forudse. Herefter blev budgettet godkendt. 

8a. Budget fra Kørsel- og sikkerhedsudvalget på 18.200.- blev fremlagt og gennemgået. Herefter budgettet fra 
Veteranafdelingen på 10.000.-. Henning Kjærgaard spurgte om det var indeholdt i det første budget og det kunne 
Ane Grethe Lund bekræfte. Herefter blev begge bugetter godkendt. 

9. HB foreslog fastholdelse af kontingentet på 600.- Jørgen Lund #6366 nævnte at hvis vi fortsat skulle betale for 
ydelser der tidligere havde været varetaget af medlemmer, ville vi måske skulle sætte kontingentet op. Det blev 
Landsrådet enige om ikke var aktuelt, så længe der var penge til regionsandele. Herefter godkendt. 
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10. Medlemssekretæren: Jimmi Povlsen #7737 orienterede kort om Johnny Brandts #8486 store arbejde og at HB var 
meget kede af at han stopper. Der var dog en ny, der ud fra de oplysninger Johnny Brandt havde givet om opgaven, 
havde sagt ja til at prøve kræfter med det. Mere om det under valg. 
 
Kørsel- og sikkerhedsudvalget: Steen Larsen #0411 fortalte at han havde været mere synlig efter opfordring fra HB. 
Det havde man bemærket i regionerne og det var der stor glæde omkring. Indlægget i Oasen fra Trophycup’en blev 
drøftet og man blev enige om at der altid skulle være tilladelse fra folk, når man bringer billeder af dem. Steen 
Larsen oplyste at han ville indkalde til instruktørmøde via specialforum og Roverforum, men han magtede ikke at 
skrive mails til alle instruktørerne. Jimmi Povlsen oplyste at det skulle han nok gøre, blot han fik teksten. Han kan 
nemlig lave direkte udtræk fra medlemsdatabasen, så det er en nem sag for sekretæren. 
 
Forsikring: Verner Andersen #2749 gav ordet til Jørgen Zeuner, som kunne fortælle at han er i gang med at hjælpe 
VR-gruppen, så de i fremtiden også har medlemsnumre korrekt registreret på dem der er med i forsikringsordningen. 
Efter et stort arbejde har Jørgen Zeuner fået nedbragt antallet af skyldnere i ordningen til 3 medlemsnumre og disse 
vil indenfor 14 dage få besked fra forsikringsselskabet om at de fordelagtige priser ikke længere er mulige for dem. 
Der er pt. 258 policer/biler tilsluttet ordningen. Kenneth Poulsen #0435 spurgte til skadesprocenten. Denne findes 
desværre ikke. Nina Helander-Isaksen #2929 efterlyste policen på klubbutikkens trailer. Jørgen Zeuner og Ane Grethe 
Lund følger op og fremsender den til Nina Helander-Isaksen. Jim Bo Johansen #4405 spurgte om det var korrekt at vi 
havde en 3-årig samarbejdsaftale med VR-gruppen. Jørgen Zeuner svarede at dette var korrekt. 
 
Veteranafdelingen: Ole Pars #3338 efterlyste forventningerne til udvalget. Jim Bo Johansen spurgte til, hvad vi fik for 
pengene vi betaler til MotorHistorisk Samråd. Ole Pars mente de penge er givet godt ud, da vi den vej igennem har 
nogle stærke politiske forbindelser der kæmper for den fortsatte ret til at køre i ældre biler. Det passer godt ind i 
veteranudvalgets holdninger. Jens Modin #1833 efterlyste mere info veteranafdelingen om MHS’s arbejde og om der 
var mulighed for at sen en kalender over aktiviteter, gerne trykt i Oasen. Verner Andersen spurgte om listen på 
veteranudvalgets side var retvisende. Det mente Ole Pars ikke, men han havde ikke haft overskuddet til at ajourføre 
den. Tom Nielsen #7071 foreslog at man kunne overveje at reducere udgiften til MHS ved kun at betale for dem der 
var på veteranlisten og ikke alle klubbens medlemmer. Jan Isaksen fortalte at han ofte læser artikler omhandlende 
MHS i f.eks. Veteranposten. Det ville han også gerne i Oasen. 
 
Friluftsrådet: Flemming Thomsen viste en liste over vores register over personer i regionerne valgt til friluftsrådet og 
de lister der kom fra Friluftsrådet selv. Der var stor uoverensstemmelse. 3 regioner i DL-RK har ikke valgt én eneste 
person til friluftsrådet. Han opfordrede til at alle regioner fik valgt, så det var en kontaktperson i samtlige kommuner 
i hele landet, så vi som klub har størst mulig chance for indflydelse. Og dem der har lyst til lidt mere, bør deltage i 
generalforsamlingerne, når Friluftsrådet afholder dem. Tom Nielsen fortalte om overlappet mellem Lolland/Falster 
og Sydsjælland. Flemming Thomsen viste pjecen ”Friluftsliv i råstofgrave”, som er 25 år gammel og skal revideres. 
Han efterlyste folk, der ville deltage i dette arbejde. Lars Nygaard #8835 fortalte om den positive effekt og 
indflydelse det har på Bornholm at man der deltager i Friluftsrådet. 
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Klubbutikken: Nina Helander-Isaksen fortalte at hun havde følt der havde været ret meget rod i det hele ved 
overtagelsen. Økonomisk var klubbutikken kørt meget langt ned, en del af det skyldtes at den tidligere bestyrer 
havde brugt rigtig mange penge, fordi han havde skiftet leverandør på tryk til trøjer o.a. Nina Helander-Isaksen 
oplyste at hun havde søgt om økonomisk støtte til kørsel, men havde ikke fået noget svar fra HB. Dette var skuffende 
at man ikke engang gad svare i HB, når man blev kontaktet. Hvis ikke der kommer tilskud til kørsel vil klubbutikken 
ikke have råd til at deltage i f.eks. Landsarrangement på Bornholm og andre arrangementer, hvor hun og Jan Isaksen 
er nødt til at tage hver deres bil. Hjemmesiden fungerer fortsat ikke optimalt, der har indtil for nylig været store 
udfordringer med betalingsmodulet. Nina Helander-Isaksen savner stadig separat login, som hun er blevet lovet af 
HB og som Johnny Brandt har bedt IT oprette. Ib Nielsen kunne ikke forstå IT ikke havde oprettet login endnu. Ane 
Grethe Lund fortalte at hun mener klubbutikken skal kunne hvile i sig selv og så må man sætte priserne på varerne 
efter det. Benjamin Jensen #4574 syntes det kunne være fint, hvis regionerne skal betale for transport, når 
klubbutikken skal komme på besøg. Jan Isaksen fortalte at en dækning af kørslen via varerne vil straffe de 
medlemmer der handler via webshoppen. Mikael Friis foreslog at klubbutikken i fremtiden satsede mere på vare 
med klublogo, så det var mere unikke ting der kunne købes der. Steen Larsen var i tvivl om, hvorvidt tiden var rendt 
fra klubbutikken og om den har nogen fremtid. Kenneth Poulsen sagde at man skulle huske på at enhver 
udvalgsformand bestemmer selv over udvalget og derfor kan Nina Helander-Isaksen selv vurdere fremtiden. Han 
mente at hvis Kørsel- og sikkerhedsudvalget kan få dækket kørsel, så bør det være det samme for alle udvalg, også 
klubbutikken. Rikke Nielsen #6878 fortalte at de på Bornholm var meget glade for at klubbutikken tidligere havde 
fundet overskud til at besøge dem. Det gjorde at de havde set varerne og derefter havde bestilt mere på 
webshoppen. Ane Grethe Lund gjorde opmærksom på at man skulle huske at omkostningerne til varerne skal 
dækkes af prisen på varerne. 
 
IT/Medie: Paul Sehstedt læste det op Andreas Bekker #1034 havde skrevet på specialforum. Paul Sehstedt og Mikael 
Friis kunne begge fortælle at udvalget ikke fungerede. Paul Sehstedt fortalte at hjemmesiden fungerer fint, men 
mange af opgaverne kunne lægges over til sekretæren uden at arbejdsbyrden ville blive ret meget større for 
sekretæren. Oasen bør køre selvstændigt. Henning Kjærgaard mente at hjemmeside strategien fra Landsråd 2015 
bør fortsætte og at Andreas Bekker virker som om han ønsker at fortsætte. Såfremt dette sker, så vil udvalget kunne 
fungere i fremtiden. Mikael Friis fortalte at for ham faldt den store flotte strategi fra sidste år til jorden, da man 
besluttede at beholde Oasen i sin nuværende form. Henning Kjærgaard kunne godt se det svære i at samle alle 
regionernes ønsker i en samlet side (hovedsiden) og at eks. Facebook er et godt alternativ til en del af ønskerne. 
Mikael Friis oplyser at det er han enig i. Anders Martinsen #8762 fortalte at region Midtjylland oplevede det samme 
og havde for nylig fået lavet deres regionsside om, så der blev vist aktuelle indlæg fra regionens Facebookside på 
forsiden af hjemmesiden. Verner Andersen fortalte at han oplevede at flere udenlandske LR-klubber benyttede langt 
flere links til at henvise til nyttige oplysninger. Der blev lagt op til en nedlæggelse af IT/Medieudvalget. 
 

Teknisk bibliotek: Kenneth Poulsen gennemgår de mange manualer der ligger, stort set komplet op til 1995. Nyere 
manualer findes online. Der opleves fremgang i antallet af henvendelser, særligt om seriebiler. 
 
Greenlaning: Paul Sehstedt kunne fortælle at forummet fungerer rigtig godt, det har stadig ikke været nødvendigt at 
udfører moderering på siden. Han efterlyste flere indlæg om rejser på siden. 
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Oasen: Mikael Friis roste regionsskribenterne, de er blevet meget bedre til at indlevere til tiden. Oasen har det sidste 
år ligget mellem 36-44 sider hver gang. Der har været en del henvendelser om manglende blade i postkassen men 
hver gang har listen over afsendelse vist at bladet er sendt. Så der er mange LR interesserede postbude i Danmark. 
Flemming Thomsen fortalte om hans indsats med at finde ud af, hvad en redaktørpost går ud på. Mikael supplerede 
med lidt flere opgaver. Han oplyste at det tager ham ca. 20 timer at lave et blad.  
 
Postmester: Jan Isaksen fortalte om de mange udenlandske udsendelser. Det svenske blad kom retur, så der sendte 
han ikke længere til. Han spurgte ind til om regionerne fortsat vil modtage ekstra numre af Oasen. Det var der 
opbakning til at det skulle fortsætte. Mikael Friis spurgte ind til antallet Jan Isaksen modtager fra trykkeriet. Tallet 
passede ikke overens med det antal vi betaler for bliver trykt. Mikael Friis følger op. 
 
11. 
Forslag 1, 3 for – 29 imod – 2 ikke stemt. Forslaget blev ikke vedtaget 

Forslag 2, 13 for – 21 imod. Forslaget blev ikke vedtaget 

Forslag 3, 0 for – 30 imod – 4 ikke stemt. Forslaget blev ikke vedtaget 

Forslag 4, 32 for, forslag vedtaget 

Forslag 5, 14 for, forslaget blev ikke vedtaget 

Forslag 6, faldt sammen med forslag 5 

Forslag 7, 34 for, forslaget blev vedtaget 

Forslag 8, en enkelt redaktionel ændring, 23 for – 11 imod. Forslaget blev vedtaget 

Forslag 9, 28 for. Forslaget vedtaget 

Forslag 10, indsigelse fra Fyn, 11 for – 18 imod. Fyn modtager ikke tilskud til Landsarrangement. 
 

12. Valg til Kasserer, Ane Grethe Lund #6366 genvalgt 
       Valg til HB medl.2, Paul Sehstedt #0027 genvalgt 
       HB suppleanter, Jim Bo Johansen #4405 og Henning Kjærgaard #9020 blev begge genvalgt 

13. Medlemssekretær, Mette Jakobsen #6694 blev valgt 
       Kørsel- og sikkerhed, Steen Larsen #0411 blev genvalgt 
       Forsikring, Jørgen Zeuner #5508 blev valgt 
       Veteran, Ole Pars #3338 blev genvalgt 
       Friluftsråd, Flemming Thomsen #6571 blev genvalgt 
       Klubbutikken, Nina Helander-Isaksen #2929 blev genvalgt 
       IT, Jimmi Povlsen #7737 blev valgt 
       Teknisk bibliotek, Kenneth Poulsen #0435 blev genvalgt 
       Greenlaning, Paul Sehstedt #0027 blev genvalgt 
       Oasen, udvalget nedlagt 
       Postmester, Jan Isaksen #2929 blev genvalgt 
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14. Valg af klubrevisorer. Mats Sellner #4371 og Tom Nielsen #7071 blev begge genvalgt. 
       Valg af revisorsuppleanter. Søren Kristensen #5630 og Jesper Svendsen #8467 blev begge genvalgt 
 
15. Der blev spurgt til, hvem der administrerer klubbens Facebook side. Jimmi Povlsen kunne oplyse at det gør Asger 
Jørnow #7242, Paw Jensen #1270 og Ib Nielsen #3014. Jimmi Povlsen opfordrede regionerne til at få søgt de midler 
der er sat af til at fejre jubilæumsåret rundt om i regionerne. Der var en del spørgsmål til krav til at modtage 
tilskuddet. Jimmi Povlsen oplyste at generelt er det meget frit, blot man indsender et simpelt budget og 
efterfølgende fremsender et simpelt regnskab over udgifterne. Der blev drøftet tanker om at man til næste år bør 
gennemgå tidslinjen og se om der er punkter der skal justeres til. Leif Olsen #6164 takkede HB for at der i år var 
blevet tændt for mikrofonerne. Det havde hjulpet rigtig meget på forståelsen for deltagerne. 
 

 

 

________________  ________________  ________________ 

Flemming Thomsen  Ib Nielsen   Jimmi Povlsen   
Dirigent   Formand   Sekretær 

 

 

________________  ________________  ________________ 

Ane Grethe Lund  Jørgen Zeuner   Paul Sehstedt 
Kasserer   HB medl. 1   HB medl. 2 

 

 

 


