
  

DLRK  Region Nordsjælland   Regionalforsamling                  23022022 

1. Valg af dirigent: Regionsledelsen peger på Mads Bak Petersen/5391 – han er valgt af forsamlingen 

Mads takker for valget, og kan meddele at forsamlingen er indkaldt jf. vedtægterne   

2. Antal stemmeberettiget: 25 stemmeberettiget – 27 deltagere 

Følgende medlemsnumre deltog: 2873, 5391, 5037, 8614, 3428, 7830, 9337, 8396, 3975, 9941, 

4255, 3926, 10124, 104, 7221, 9198, 5429, 8551, 2660, 3481, 5027, 9504, 9098, 4647 og 8025 

3. Stemmetællere: 2660 Christian Holten og 9504 Rasmus B. Hede 

4. Godkendelse af dagsorden jf. vedtægterne – forsamlingen godkender dagsorden. 

5. Godkendelse af referat fra sidste regional forsamling, Bill har kommentar om den på den tid 

verserende eksklusionssag for det kommende Landsråd 2021 omkring det manglende i referatet 

om dette – forsamlingen godkender referatet. 

6. Regionsledelsens beretning: 

210 medlemmer pr. 23-02-2022 

Igen et år der er præget af corona og nedlukning. 

Der er afholdt følgende arrangementer: 

Ishustur 25/6 med desværre få deltagere 

Sverigestur i august. 

Kørsel Med Børn 25/9, lidt færre deltagere fra både gæster og medlemmer inkl. biler. 

MTB Marathon 3/10, et indtægtsdække arrangement for regionen hvor 3 biler hjalp med at sætte ruter 

i St. Dyrehave og Gribskov. 

Kørsel i Skibby 31/10 hos Jacob, Rosendalsvej. 

Juletur 5/12 på Hornsherred. 

Nytårstrial 2/1 hos Jacob, Rosendalsvej. 

Værkstedsaften 20/1 hos Team Kylle. 

Kørsel i Faxe Kalk i samarbejde med SSJ, næste arrangement bliver i maj ’22. 

Kørsel i Østby i oktober. 

Der er afholdt 4 møder frem til denne regionforsamling. 

Der så været et ekstraordinært Landsråd pga. ekskluderingen af et medlem. 

Ordinært Landsråd afholdt efterfølgende. Diskussion omkring valg af dirigent, dirigent blev en 

advokat/medlem fra reg. Sønderjylland. Eksklusion blev vedtaget. Dirigenten har efterfølgende 

gennemgået klubbens vedtægter for at få ’renset’ teksterne og opdateret dem til noget mere nutidigt.  

Halvsvejsmøde afholdt i januar ’22. Formanden oplyser at klubben har fået et stævningsvarsel fra det 

ekskluderede medlem. 

Terræn: Eg har meldt fra for al kørsel i hans terræn. Vi kører hos Jacob, vi har hjulpet med at lave baner 

og der arbejdes stadig på nye baner i området.  



  

Terræn - Ledreborg, vi har lidt opgivet at køre der da der er for mange problemer omkring kørsel og 

vejret. Kørsel hos Bertelsen/Randers, et arrangement afholdt og det næste er støbeskeen.   

7. Kasseren fremlægger et revideret regnskab for 2021, der er overskud på 70.000,00 kr. 

Forsamlingen godkender regnskabet. 

8. Kasseren fremlægger budget for 2022, der er budgetteret med et overskud på 10.000,00 kr. 

Christian Holten – der er ønske om at der kan bevilliges penge til reklametøj ifm. Copenhagen Historic 

Grand Prix på Bellahøj i august.  

Morten Schumann – der er jo midler til at give lidt ekstra til de arrangementer der er planlagt. 

Manne – det er nemmere at få medlemmerne til at komme for deltage hvis der er mad til 

medlemmerne.  

Mikael Friis – hvordan bliver regionsandelene fordelt? Fast beløb plus et beløb pr. medlem i regionen  

Forsamlingen godkender regnskabet. 

9. Orientering fra nedsatte specialudvalg: 

Terrænkontakten, Mads Bak Petersen – Morten F. har haft kontakten i en periode med forsvaret men 

Mads er tilbage på pinden. Der skal bruges tid på at aftalen i hus. Eg/Østby har lukket for kørsel indtil 

videre. 

Stefan Nielsen – har kontakten med Jacob, Rosendalsvej. 

Manne – Bertelsen Grusgrav, 17-19/6 og Hestveda 12-14/6   

JBV – Ledreborg, der er kommet nye folk i administrationen så vores udsigter til at bruge banen ligge i 

det uvisse. Problem i at hvis vejret har vist sig fra den våde side så aflyse Ledreborg brugen af banen. 

Om vi komme til at køre der i forbindelse med Livstilsdagene i Kr. Himmelfartsferien vides ikke på 

nuværende tidspunkt. 

Medlemslistebestyrer Peter Hagemann er ikke til stede – 210 medlemmer, samme antal som sidste år. 

Sponsor – Manne, der er præmier til trophy og andet fra LR-Parts 

Trophyhold/teamtrænning – Manne, ja der har været corona og det ser ud til at der ikke bliver trophy 

til kommende Landsarrangement ’22. 

Kørsel Med Børn – Morten Frederiksen siger tak til at det lykkes at få afholdt arrangementet i 

september. Det næste er planlagt til den 11/6 i Høvelte om forsvaret vil.  

Webmaster – Emil Skindersø, mangler tekst til at ligge noget på hjemmesiden ifm. 

regionsarrangementer. Facebook – Manne, vil gerne vide hvad han skal foretage sig. 

Materielliste - Axel Berger, er desværre stoppet med dette arbejde hvad status er ved bestyrelsen ikke 

på nuværende tidspunkt. Claus Jul Andersen overtager opgaven. 

 

 



  

 

 

10. Indkommende forslag fra HB: 

1. Klubbutikken skal fremover kun føre et begrænset varesortiment (Logovarer) ikke kan købes andre 

steder. Indsendt af 0219 Ib Hammer. Forsamlingen synes at forslaget er for ukonkret og de 

delegeret har frie hænder til at stemme ved Landsrådet ’22 efter stemningen på den netop 

afholdte regionalforsamling.  

2. Nye vedtægter – tilrettet vedtægter hvor man har renset ud i dobbelttydig tekst, vedtægter er nu 

opdelt i et sæt vedrørende hovedklubben og et til regionerne. Lars og Jacob deltog i halvsvejsmøde 

d. 30/1. Grundet tidslinje for udsendelse og den generelle information skulle have været oplyst 

bedre inden forsamlingen kan støtte op om et sæt nye vedtægter. Vi går til Landsråd med holdning 

at det ikke kan vedtages. 

 

11. Valg til regionledelsen:  

Sekretær: 2873, Jacob B. Vind, genopstiller – genvalgt 

Kasserer: 4255, Brian Skindersø, genopstiller – genvalgt 

Bestyrelsesmedlem: 7221, Stefan Nielsen, genopstiller – genvalgt 

12. Suppleanter: 

7418, Peter Hageman; 9058, Nils H. Torgersen; 5467, Kim Villadsen genopstiller – genvalgt. 

9198, Claus Jul Andersen; 3481, Mikael Friis opstiller og er valgt.  

13. Valg af delegeret til Landsråd: 

3926, Lars Ellegaard – er selvskrevet som regionsleder. 

3481, Michael Friis; 5037, Torben Pleman; 9337, Klaus Barfoed; 3975, Christian Nauta; 9504, 

Rasmus B. Hede; 9058, Nils H. Torgersen  

 

14. Regionsledelsen valg af chefinstruktør: Jacob B. Vind 

 

15. Nedsatte special udvalg: 

Terræn, Forsvaret og Eg – 5391, Mads Bak Petersen 

Terræn, Jacob/Rosendalsvej – 7221, Stefan Nielsen 

Terræn, Ledreborg – 2873, Jacob B. Vind 

Medlemsliste/NSJ – 7418, Peter Hagemann 

Sponsorer – 4647, Mark ‘Manne’ Strodtmann 

Trophy/teamtræning - 4647, Mark ‘Manne’ Strodtmann 

Kørsel Med Børn-gruppen – 5027, Morten Frederiksen; 8265, Helle Rasmussen; 5391, Mads Bak 

Petersen og Sus Yde Christensen; 2873, Katja Reimer; 7736, Thomas Nielsen; Joakim/SLRK; Peter og 

Marlene Christensen 

 

 

 

 

 

 



  

16. Regionsrevisor: 

8614, Morten Schumann – genopstiller og er valgt. 

6408, Jens Tommerup – genopstiller og er valgt. 

 

Regionsrevisor supplanter: 

9058, Nils H. Thorgersen – genopstiller og er valgt 

5429, Jesper Bonde – genopstiller og er valgt 

 

17. Eventuelt: 

104, Jørgen Andersen – ønsker kaffe til regionalforsamlingen.  

2660, Chr. Holten – CHGP 5-7/8 Bellahøj, der er stand LR på området. 

2660, Chr. Holten – Reg. Fyn/Kr. Himmelfarts arr. i Sverige. 

8396, Polle – datoer, offentliggørelse vedr. arrangementer – hvornår og hvor. 

Dirigenten takkede for god ro og orden - forsamlingen afsluttet kl. 21.45 

Referat: 2873, Jacob B. Vind 

   

 


