
Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 1/12-2016  

Formand: Ib Nielsen – Blærevej 17 – 9600 Års 
Kasserer: Ane Grethe Lund – Byens Mose 32 – 4400 Kalundborg 
Sekretær: Jimmi Povlsen – Vejle Landevej 34 – 7000 Fredericia 
HB medl. 1: Jørgen Zeuner – Strandbyvej 56 – 5683 Hårby 
HB medl. 2: Paul Sehstedt – Reberbanen 29,1 – 6200 Aabenraa 
 

 

Dagsorden 

1. Kørselsgodtgørelse klubbutikken (AGL) 

2. Kort referat fra MHS (JP) 

3. Ny veteranformand (JZ) 

4. Klubbens forsikring (JZ) 

5. Afregning af udeblevet deltagere ved halvvejsmødet. 

6. Næste møde 

7. Evt. 

 

 

Deltagere: 

Ib Nielsen (IN) 

Ane Grethe Lund (AGL) 

Jimmi Povlsen (JP) 

Jørgen Zeuner (JZ) 

Paul Sehstedt (PS) 

 

Mødet afholdes som Skype møde og starter 19:30 
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Referat 

 

1. Kørsel med trailer f. klubbutikken afregnes efter statens gældende takst. 

Der kan ikke udbetales højere end dette, da det vil medføre at der skal 

indberettes til SKAT. 

 

2. JP orienterede kort om hvad han og Hartley Nielsen havde fået med fra 

årsmødet. MHS’s eget referat kan ses her:  

http://us10.campaign-

archive2.com/?u=ddc84a00a3cbfe9b1eba8381f&id=43216ba4a0&e=0e50

b4b614 

 

3. Der er kommet en enkelt ansøgning på opgaven som formand for 

veteranudvalget. Det er Hartley Nielsen der har søgt og det er HB meget 

glade for. Alle i HB er enige om at Hartley er en god person til posten. HB 

udpeger Hartley til posten indtil Landsråd, hvor der så er valg til posten. 

Hartley havde opstillet krav i forhold til hjælp til IT og der blev HB enige 

om at IT-udvalget nok skulle stille den nødvendige hjælp til rådighed. 

 

 

 

 

 

 

http://us10.campaign-archive2.com/?u=ddc84a00a3cbfe9b1eba8381f&id=43216ba4a0&e=0e50b4b614
http://us10.campaign-archive2.com/?u=ddc84a00a3cbfe9b1eba8381f&id=43216ba4a0&e=0e50b4b614
http://us10.campaign-archive2.com/?u=ddc84a00a3cbfe9b1eba8381f&id=43216ba4a0&e=0e50b4b614
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4. JZ har undersøgt status på klubbens ansvarsforsikringer. Det viser sig vi er 

dobbeltforsikret i flere situationer via vores egen forsikring og via den 

forsikring vi har gennem vores medlemskab af MHS. JZ får styr på de 

præcise detaljer og så skal forsikringerne tilpasses. 

Regionerne skal selv sikre sig at deres trailere er korrekt forsikret. 

Klubbens løsøreforsikring skal laves så den med sikkerhed dækker alle ting 

i regionerne, herunder korrekt reg. af adresser hvor tingene normalt står 

opmagasineret. Det er derfor meget vigtigt at regionerne sørger for 

korrekt udfyldelse af inventarlisten ved regionalforsamling samt ved større 

ændringer. 

 

5. HB drøftede situationen med de udeblevne personer til halvvejsmødet og 

blev enige om at holde fast i, at regionerne opkræves deltagerbetalingen, 

som det stod nævnt i indkaldelsen. JP skriver et brev til regionerne. 

 

6. Næste møde er d. 19/1-2017 kl. 19.00 og er et Skype møde. 

 

7. IT-udvalget fortalte om status på den ”nye” hjemmeside. Der mangler 

stort set kun en dato for udrulningen. Dette koordinerer JP med Jesper 

Ellegaard, så det forstyrrer mindst muligt for klubbens medlemmer. 

Der vil blive bragt et indlæg på hjemmesiden og de nye muligheder på 

hjemmesiden, så medlemmerne hurtigere kan gøre brug af de forbedrede 

funktioner. 


