
Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde på Fangel Kro  

lørdag d.11.december 2021 kl.13.00 

 

Tilstede: Preben, Jimmy Bob, Hans, Maren, Lasse og Jørn  

 

1. Valg af referent: 

Jørn 

2. Gennemgang af sidste referat:  

Ingen bemærkninger, referatet godkendt 

3. Økonomi:  

Preben oplyste om økonomien og anbefalede at man i 

kørerforeningen havde en kassebeholdning på ca. 50.000 kr. 

Kassebeholdningen er ca. 45.000 i kørerforeningen og 5000 kr. i 

DARC. Regnskaberne bliver overdraget til Jimmy, som er ny kasser i 

DARC og Kørerforeningen. 

  

4. Generalforsamling 2021: 

Bestyrelsen var enig om det var en fin generalforsamling med fin 

tilslutning og Jørn gav udtryk for det var rart med flere i 

bestyrelsen, så der er flere til at hjælpe til i en løbsweekend.  

 

5. Kalender 2022: 

Preben og Jørn var til kalendermøde med DASU og begge var 

tilfredse med det opnåede resultat, hvor det første løb køres på 

Stürup Raceway i Sverige den 30 april – 1 maj. Kalenderen bliver 

offentliggjort i starten af det nye år 2022. 

 

6. Medlems status: 

3 + bestyrelsen er pt. tilmeldt Kørerforeningen, men der forventes 

at komme flere i det nye år. Bestyrelsen er enig om at 

tilmeldingsgebyret til kørerforeningen skal forblive på 1600 kr. 

 

7. Hvem gør hvad: 

Maren: Udlevering af kasketter og pokaler og generelt være i dialog 

med kører under løbsweekenden. 



Hans: Vil fremstille aluplader, så boksen sidder ens og fast i alle 

biler, Hans har været i kontakt med sponsor i forhold til ny 

hjemmeside (Jens Jensen) Jørn vil gerne have en kontrakt fra Jens, 

bestyrelsen er positiv over for en ny hjemmeside. Hans har også 

kontakt til en smed, som gerne vil sponsor noget til klassen, mod 

tryk og reklame på hjemmesiden. Hans syntes vi skal have lavet en 

T-shirt og jakke så alle kan se hvem der er i bestyrelsen i 1600 

Challenge. Bestyrelsen er enig om det er en god ide. Hans vil tage 

kontakt til TK. Bo Stentved og Padborg Park, da det forventes at der 

i 2022 bliver indført krav om coast down test i klassen og vender til 

bage. 

Jimmy: skal have adgang til banken Spar Nord, Jørn kontakter 

banken med henblik på ny kasser og nyt Visa Kort til Jimmy. 

Jørn: bestiller: pokaler, kasketter og mærker til sæsonstart. 

Alle er enige om at hjælpe til i løbsweekenderne, da man hurtig kan 

få travlt når man selv kører, så Maren og Hans er de primære 

personer der er tilgængelige for spørgsmål. 

 

8. Deltagelse i messer (Herning – Odense – Hostebro) 

Lasse: Undersøge om muligheden for deltagelse i Motorshow Odense 

– Holstebro, der er enighed om ikke at deltage i Herning, da det 

tidligere ikke har givet meget til klassen. Bestyrelsen er 

opmærksom på at Yokohama forventer at klassen viser dækmærket 

frem i forhold til sponsorartet, herunder deltagelse i by markeder, 

messer mm. Så Yokohama bliver vist frem for Hr. og Fru Danmark. 

   

9. Næste bestyrelsesmøde: 

Jørn indkalder til næste møde ca. 4 – 6 uger inden sæsonstart. ’ 

 

10. Evt. 

Hans undersøger alternativ til TK, da der ikke var en fuldstændig 

klar udmelding fra Bo om han ønskede, at være TK i 2022. Hans 

kendte muligvis nogle der kunne have interesse i dette. 

 

Tak for et rigtig fint møde, med en god dialog/ Jørn Støvring. 


