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Formand: Brian Nielsen – Sønderdalvej 35 – 8740 Brædstrup 
Kasserer: Mie Sylvestersen - Platz- Nørretoften 2 – 7361 Ejstrupholm 
Sekretær: Christian Ohm-Hieronymussen - Dronning Olgas vej 9 1sal – 2000 Frederiksberg 
HB medl. 1: Simon Boye – Nørremarksvej 26 – 7870 Roslev                                                                                     

HB medl. 2: Jim Bo Johansen – Tybjerlillevej 41 – 4160 Herlufmagle 

 

Dagsorden 

1. LA Trophy. 

2. LR 22.05-2022 

3. Retsmøde vedr. Paul S. 

4. LR 75 år i 2023. 

5. Evt. 

Mødet afholdt via teams den 27.04-22 kl.19:30 

 

Referat  

1. Brian Nielsen har talt med Jimmi P. omkring Trophy og der blev enig om at 

Trophy at det bliver over 5 dage og Benny Jepsen har beskrevet regioners 

kamp, men står i Oasen og der er også skrevet om det på Facebook gruppen 

LA2022.  

HB har diskuteret og syntes at Midtjylland skulle overveje deres beslutning 

omkring afholdes af Trophy i fem dage, da HB har fået flere henvendelser fra 

flere regioner omkring dette. 

2. Der sendes en dagsorden og de 3 forslag, revideret regnskab og referatet fra 

sidst LR2021. 

3.  Vedr. retsmøde, der er afholdt et telefonmøde og sagen er berammet til den 

22.11-2022 hvor parterne mødes igen. 

4.  HB er ved at planlægge træf under broen 30.04-2023, men der kommer mere 

info. 

5. Brian Nielsen har haft møde med free camp udvalg Jakob Møller og  Mette 

Eilstrup og Jesper Ellegård omkring en platform til at styre Free Camp 

 

Mail sendt til Reg.Midtjylland d. 3-4-22 

Hej Region Midtjylland 

 

Som aftalt på telefon med Jimmi Poulsen tidligere på ugen, kommer her et skriv med HB´s 

holdning i forhold til afvikling af LA2022 og Trophy om "Trophy Stenen" 
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Som nævnt tidligere er vi nok på samme side, vi har bare talt forbi hinanden. Og 

tolkningen af vedtægter og regler og bestemmelser er nok også blevet lidt tilspidset 

efter de sidste års tumulter. 

 

For når alt kommer til alt, er vores mål jo det samme, netop at give vores medlemmer de 

bedste oplevelser, og mest muligt for deres kontingent kroner. 

Og lad os lige endnu en gang slå fast med 7" søm, HB er på ingen måde ude på at overtage 

noget LA, eller sætter region midtjylland ud i en konkurs. 

Men når flere regioner henvender sig, så er vi også forpligtet til at agere, hvilket vi 

har gjort. 

Og når vi kigger tilbage, så har der ved enkelte lejligheder været afholdt trophy over 

flere dage, men i flertallet af år, har det været afviklet over en dag (fredag i uge 30). 

Og da der ydes tilskud til afviklingen af LA, så bør dette komme flest muligt til gode. 

 

Der må heller ikke herske tvivl om at vi i HB hilser nye initiativer meget velkommen, men 

opfordre samtidig til respekt omkring de dybtfølte traditioner, som vores klub trods alt 

har nogle stykker af. 

Og som det fremgik under LA hjælpermøde dagen, er det jo planen at afvikle trophy om 

fredagen, som en del af regionernes kamp. 

Samtidig opfordre vi også til at informere offensivt omkring nyheder og ikke mindst 

ændringer i det "sædvanlige program" alternativet kan desværre blive at medlemmerne 

lægger andre planer, og det vil naturligvis påvirke deltagelsen, og dermed også 

opbakningen. 

 

OPFORDRINGEN FRA HB ER DERFOR. 

 

Fortsæt den planlagte afvikling af Regionernes kamp (samlet konkurrence over x-antal 

dage) 

Før et ekstra pointskema over afviklingen af Trophy kørt fredag i uge 30. Dette skema 

bruges KUN til konkurrencen om Trophy Stenen. 

Informere om at der afvikles klassisk trophy fredag i uge 30, således at de medlemmer som 

ønsker at deltage i denne konkurrence også kan nå at ligge sommerferieplaner i Horsens i 

uge 30. 

 

Regionens ansøgning om tilskud er jo behandlet, og godkendt, det bliver der ikke rørt 

ved. 

Men som nævnt i telefonen, så kommer regionen jo til at stå til ansvar overfor 

medlemmerne efter afviklingen af LA2022, og det gælder jo både roserne og smækkene. 

 

Jeg tror ikke at det kan siges mere klart. 

Vi ønsker at hylde fremskridtet, nytænkningen, initiativet. Men har stadig respekt for 

traditionerne, og følelserne. 

Og ved alt nyt er en overgangsperiode hvor både 1 og 2 afvikles samtidigt at foretrække 

frem for enten 1 eller 2. 

 

Pøj pøj med årets LA2022. 

 

Og husk oplysning, oplysning og oplysning. Og helst i går, også selv om der kommer nyt i 

Oasen. Så tænker vi at flere godt kan tåle en lille teaser på forum og på FB. 

 

Fortsat god søndag. 

 



Dansk Land-Rover Klub den 27.04-2022    Referat                                        
 

 

Formand: Brian Nielsen – Sønderdalvej 35 – 8740 Brædstrup 
Kasserer: Mie Sylvestersen - Platz- Nørretoften 2 – 7361 Ejstrupholm 
Sekretær: Christian Ohm-Hieronymussen - Dronning Olgas vej 9 1sal – 2000 Frederiksberg 
HB medl. 1: Simon Boye – Nørremarksvej 26 – 7870 Roslev                                                                                     

HB medl. 2: Jim Bo Johansen – Tybjerlillevej 41 – 4160 Herlufmagle 

 

--- 

Med venlig hilsen 

 

Brian Nielsen 

Formand 

Dansk Land-Rover Klub 

www.dlrk.dk 

http://www.dlrk.dk/

