
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERALFORSAMLING den 3. december 2021 

Antal deltagere: 13 personer, referent Thomas Hvid Sørensen. 
 

1. Valg af dirigent:  
    Det blev Jan Kuipers. 
2. Formandens beretning: 
    Formandens beretning blev fremlagt på skrift, da Bo desværre var forhindret. Den blev godkendt. 
3. Fremlæggelse af regnskab:  
    Regnskabet blev fremlagt og gennemgået. Og godkendt. 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Der var ingen forslag. 
5. Valg af Bestyrelse:  
    På valg Ole Bøg-Jensen, Brian N. Nielsen, Thomas Hvid Sørensen, som alle ønskede genvalg. 
    Mads Kudsk blev også foreslået, og han ville gerne på valg. 
    Efter afstemning blev det Mads Kudsk, Thomas Hvid Sørensen og Ole Bøg-Jensen, der blev valgt 
    ind. 
6. Valg af suppleanter:  
    Her blev Brian N. Nielsen og Michael Borg foreslået og valgt. 
7. Valg af revisor:  
    Her blev det genvalg til Jan Kuipers og Christian Hansen. 
8. Fastsættelse af kontingent:  
    DASU + 50 kr. 
9. EVT.: 
    Der blev forslået at få lavet LOMS T-shirts i en god kvalitet og uden årstal. 
 

    Der blev fremlagt planer for Yokohama Rallysprint den 24/9 2022, hvor der blev orienteret om, hvor 
    langt vi er kommet i planlægning og at det bliver lavet sammen med SOMS. 
    Der blev drøftet økonomi i forbindelse med Yokohama sprintet, hvordan det skulle deles op mellem  
    de to klubber. Der blev foreslået, at på næste møde i Yokohama udvalget skulle det drøftes, om 
    der skulle være en uvildig økonomi ansvarlig. 
 

    LOMS Kalender blev også fremlagt: 
    18/4 Mads Kjærs Mindeløb 
    1-3/7 Fejden, Det er Kjellerup der laver det i år, og vi deltager både med et prøvemandskab og så 
    mange kører som muligt. (vi snakkede om at spørge krølle og Luka, om de ville være prøvechef på  
    prøven, de sagde ja lørdag d. 4/12, og de er også klar til MKM) 
    1/10 Skal vi lave et P-Løb. Jan er næsten klar med et løb. 
    27/11 er der Nisseløb 
    Der var snak om Kursusløb i Vemb det kan blive den 20-21/ 2 2022 
    Jan Kuipers fortalte om Classic Day, og om hvordan det kan afvikles, også med hensyn til  
    økonomi. Der blev også snakket om at hæve tilmeldingsgebyr på Classic løb. 
 
    Derefter var der snak og hygge med god kaffe og brød, tak for det Tove. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende: 
Formand:  Bo Damgaard, Rombyvej 6, 7620 Lemvig  2332 4590 
Næstformand:  Mads Kudsk, Nautrupvej 2, 7830 Vinderup                                       2671 6342  
Kasserer:  Kirsten Laursen, Frejasvej 89, 7620 Lemvig     2441 9928  
Sekretær:  Thomas Hvid Sørensen, Adelgade 23 A, Lihme, 7860 Spøttrup   2012 4133  
Bestyrelsesmedlem: Ole Bøg-Jensen, Odinsvej 58, 7620 Lemvig     2325 5807  
  


