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Dagsorden 
   

1. Opgavedeling i HB (BN) 

2. Arrangements tilskud fra HB (BN) 

3. Jobbeskrivelser for udvalg (COH/BN) 

4. Arrangement for Nye biler (BN) 

5. Kørsel uden nummerplader (BN) 

6. Pokaler og tak for hjælpen (BN) 

7. Opbevaringsrum og kasser (COH/BN) 

8. Referat fra Landsrådsmøde (COH) 

9. IT og webmail  

10.Næste møde (HB) 

11.Evt. 

Deltagere:  
Brian Nielsen (BN)  
Ane Grethe Lund (AGL)  
Christian Ohm-Hieronymussen (COH)  
Martin Kissow (MK) via skype fra Norge 
Kenneth Poulsen (KP) 

1. Opgavedeling at HB 1 og HB 2 skal holde kontakt til udvalgene, husk de nye udvalg. Kenneth 
Poulsen og Martin Kissow bliver enig om hvem der tager hvilke udvalg. 

2. Arrangements tilskud fra HB skal søges kun til Land Rover klubben medlemmer. Der søges op til 
10.000.- kr. og det skal fremgå af regnskabet.                                                                                     
a. Veteranudvalg har ikke søgt om tilskud og ikke fremlagt noget budget, nu søger udvalget om 
dækning til indkøb af krus. Hvis veteranudvalget ønsker tilskud til udgift skal han indsende et 
budget. HB foreslår at klubbutikken køber 100 krusene og veteran udvalgte kan få de 100 krus som 
tilskud nu, så er veteranudvalget fri for at lave budget og regnskab i år.  

3. Jobbeskrivelser bliver fulgt op hvor mange der mangler der er 14 udvalg. 
Formand: Brian Nielsen – Sønderdalvej 35 – 8740 Brædstrup 
Kasserer: Ane Grethe Lund – Byens Mose 32 – 4400 Kalundborg 
Sekretær: Christian Ohm-Hieronymussen - Dronning Olgas vej 9 1sal – 2000 Frederiksberg 
HB medl. 1: Martin Kissow – Hovborgvej 27,Tofterup – 7200 Grindsted 
HB medl. 2: Kenneth Poulsen – Ovenbyvej 2 Meelse – 4871 Horbelev
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Efter mødet bliver der sendt ud til de forskellige udvalg at vi er klar og hvilke kontaktpersoner er til 
HB. 
Christian sender rundt til HB hvilke jobbeskrivelser der er.     

4. Brian har modtaget en henvendelse fra Jyllands ringen omkring kurser til nye Land Rover dem der 
har elektronisk sikkerhedsudstyr,  
det er FDM der ejer banerne, man kan leje hele banen for 15.000.- kr. en hel dag. 
Det kan så også laves på Sjællands ringen hvis det bliver interessant. 
Der bliver søgt om tilskud til næste år og det bliver sat af i næste års budget, men Brian arbejder 
videre med det, kommer tilbage. 

5. Kørsel uden nummerplader er ved at være et problem og at man bruger nummerplader fra en 
anden bil så bil og nummerplade ikke passer sammen. Problemet er at forsikringen ikke dækker 
noget. Derfor skal man på arrangementer lave stikprøvekontrol på nummerpladerne via 
nummerplade hjemmesider. Hvis reglerne ikke bliver overholdt bliver medlemmet ekskluderet. 

6. Kandidaten til Tind Roveren vil blive offentliggjort på Landsarrangement 2019. Vi har en del 
gavekort til de udvalg hvor folk er stoppet der også bliver overrakt på Landsarrangement. 

7. Brian har fundet et opbevaringsrum til 1500.- kr. om året. Så alle Oaserne og kasserens mapper 
bliver opbevaret.  

8. Referat bliver sendt til Jimmi som kan godkende det. 
9. It og webmail, Brian taler med Andreas Bekker omkring hvad HB skal bruge, der skal rettes på 

hjemmesiden omkring tillidsposter. Og Brian holder kontakten til Jimmi om overdragelse til Andreas. 
10. Webmail Wannafind vurderes til halvvejs møde, om det skal bibeholdes. 
11. Næste HB møde 29.09-2019 og med udvalgsformand fra kl. 12:00 på Nyborg idrætscenter. 
12. EVT ikke noget. 

 

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

Formand: Brian Nielsen – Sønderdalvej 35 – 8740 Brædstrup 
Kasserer: Ane Grethe Lund – Byens Mose 32 – 4400 Kalundborg 
Sekretær: Christian Ohm-Hieronymussen - Dronning Olgas vej 9 1sal – 2000 Frederiksberg 
HB medl. 1: Martin Kissow – Hovborgvej 27,Tofterup – 7200 Grindsted 
HB medl. 2: Kenneth Poulsen – Ovenbyvej 2 Meelse – 4871 Horbelev


