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Mødested på Liselund Møde- og Kursussted Slotsalleen 44, 4200 Slagelse fra 9:00 -14:00 

Deltager: Brian Nielsen, Ane Grethe, Kenneth Poulsen og Christian Ohm-H.  

Del tog ikke: Martin Kissow 

1. Kenneth svar Rikke og skriver på forum vedr. partikelfilter. Man vil IKKE opfordre til 
demonstration da det ville stille DLRK i et dårligt lys.  
Det bliver nok svære at eje en Land Rover medmindre det er en veteran. 

2. Ansøgning fra klubbutikken om at købe et mindre telt er godkendt og der sendes svar til 
klubbutikken. Herefter skal klubbutikken selv sørge for telt til LA, denne udgift har tidligere 
ligget i HB 

3. Tilskud til Land Rover Owner 2020 til 10 biler er til standen og morgenmaden, 
evt. 10.000 kr. HB blev enig om at dække stand udgifterne, men vi afventer ny 
ansøgningen.  
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4. HB afviser ansøgning (53.800 kr) da der ikke er nogen stand leje og at ansøgning 

hovedsagelig er på personlig pleje, og opfordre ansøgerne om at kontakte regionerne i 
området, og evt. veteranudvalget omkring støtte til afvikling. 

5. BN fortæller at forsvaret service afd.  fortæller at prisen på leje at terrænet er fastsat på 
baggrund af markedspris og omkostninger der er ved at udleje området. 
Den forlænget svartid fra servicecenteret skyldes at sagsbehandlingen der er udarbejdet af 
servicecenteret gøres meget omstændelig, da der skal spørges alle mulige steder om de 
skal bruge området samme dag som dem der ønsker at leje det. 
Land Rover klubben og nogle andre motorklubber sender en ansøgning til en lokalpolitiker i 
Vestjylland som så vil undersøge om det gøres lettere og billiger.  
Men det er regioner der skal søg i lokalområdet, men husk at søg kun det område man skal 
bruge det gør måske prisen mere overkommelig. 

6. Status fra udvalget: 
Klubbutik og rabatudvalget lægges sammen så det bliver klubbutikken der laver aftaler på   
rabatter det gør de alligevel. 
MK vil taler med kørsel og sikkerhed omkring hvordan der skal laves afspærring ved 
terrænkørsel og Trophy, enden skal publikum opholder sig i område der anvist af 
arrangøren eller så skal det område der køres i afmærkes tydeligt så der ikke kan komme 
nogen ind i det område. 

            Ungeudvalget høres der ikke meget til, MK vil lige tage kontakt til dem og høre hvad der 
sker. 
            KP hører ikke noget fra nogen men har talt med Alexander fra kørsel og sikkerhed. 
            Landarrangement Udvalg KP har været afsted til Nordjylland for at give dem input. 

7. Intet noget nyt fra regioner ud over at nogle regioner mener at de får svært ved at 
danne en  
bestyrelse. HB vil skrive mail til regionerne omkring hvor mange der skal side i bestyrelsen    
for at gør det lettere at danne en bestyrelse. 

  
8. LR 2020 holdes på Huset den 17.05-2020, formanden er på valg og genopstiller. 

9. Ingen informationer fra regioner. 

10. Næste møde 08.03-2020 

11. EVT. 
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