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Deltager fra regioner. 
Østjylland - 8657 Jeanette Nielsen 
Vestjylland – 4391 Mats Sellner 

Sønderjylland – 7227 Claus N. Hansen 
Sydsjælland – 4405 Jim Bo Johansen 
Nordsjælland – 3926 Lars Ellegaard 
Nordvestsjælland – 1833 Jens Modin 

6366 – Jørgen Lund 
Nordjylland – 9126 Stinna Færch 

3014 Ib Nielsen 
Bornholm – 8835 Lars Nygaard 

9319 Christian Nielsen 
Fyn – 5508 Jørgen Zeuner 

9766 Kim Christensen 
Østsjælland – 2189 Erik Pedersen 

Midtjylland deltog ikke. 

HB deltog undtagen Martin Kissow. 
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1.Information fra udvalg. 

BN Fortæller om sidste med møde med udvalgene og fortæller at kørsels udvalget har og 
vil køre ud til arrangementer, de er 3 – måske fire en på Sjælland og to fra Jylland.  

Klubbutikken kørefint der er blevet opdateret på hjemmesiden med nye vare. 

Medlemssekretær er ved godt mod selv om der er lidt bøvl med ud og indmeldelsen. 

Det handler om gamle medlemmer der ønsker deres gamle medlemsnummer igen.  

Veteranudvalg har haft træf med 60 biler og vil holde næste træf på Sjælland. Og BN og 
Niels skal til MOHS. 

It har haft bøvl med webmail hvor der er nogen mails der ikke er kommet frem, og at 
opsætningen er lidt underlig. 

Medie udvalget har ikke kørt så godt håber det bliver bedre. 

Greenland ok 

Forsikringsudvalget der er 250 biler og Jørgen Z. arbejder med glasforsikring og der også 
lånebil. 

Finder også en løsning med vejhjælp og trailer. 

Ungeudvalg består af 4 medlemmer og vil lave et arrangement til LA2020 plus andre 
arrangement. 

LA udvalget bistår med planlægning til LA 2020 i Nordjylland. 

Friluftsudvalget Flemming T. siger at det måske bliver lettere at få adgang da der er 
kommet en ny formand, der er heller ikke så mange midler i friluftsråd da de ikke får så 
meget af  tipsmidlerne. 

Ud over er der oprette grønne råd i kommunerne som skal tage stilling lokalområde som 
f.eks. grusgrave når de bliver sløjfet.  

Jim Bo Johansen siger at det ikke er noget problem med at leje terræn hos forsvaret, 
man kan gå ind på forsvaret hjemmeside hvor man kan se de forskellige områder hvor 
man kan søge, men prisen kan være højt. http://www.ejendomsstyrelsen.dk/natur/Pages/
Adgangtilterraener.aspx 
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Man skal huske at lægge arrangement ind på store kalender på hjemmesiden for det er 
ikke alle der med på FACEBOOK og andre medier. 

Hvis man ønsker at andre fra regionbestyrelsen kan skrive på kalender skal man sende 
mail til sekretaer@dlrk.dk så kan jeg give adgang til kalender. 

Lars Ellegård hjemmesiden bliver ikke brugt af så mange da de fleste bruger FACEBOOK. 

Jeanette siger at man skal blive enig hvordan man bruger kalender og hvor der skal 
skrives om de forskellige arngement. 

Lars Nygaard siger at man må selv finde den bedste løsning i regionerne.  

BN siger at man skal sørge for at andre regioner kan se andres regioner arrangementer. 

BN informere at man fået en aftale med FDM på Jyllands ringen som bliver omtalt i 
næste Oasen. 

Jørgen Z. har lige haft et glatføre kursus som var gratis på Fyn. 

  

    

2.Regionerne rundt 

Østjylland der går det træt og har aflyst en del arrangement har lige sendt en mail ud til 
medlemmer vedr. problemet at der ikke nok deltager. 

Før sommerferien var der fine tilmeldinger, men på det sidste er det sløjt af. Måske er 
der ikke blevet meldt godt nok ud via kalenderen. 

Vestjylland holder skruen i vandet med 80 medlemmer, det største problem er økonomi 
da de ikke kan få regionsandel til at rækker, og når deltager selv skal betale bliver de 
væk. 

Sønderjylland siger at deres arrangement er godt besøgt selvom der er få der kommer 
økonomien er nok det samme problem. Det største arrangement er hos Søgaard.  

Sydsjælland arrangementer er besøgt af de samme, terræn er blevet umoderne men når 
der er juletur, kommer der mange. 
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Det er blevet svært at få fat nye personer det til bestyrelsen, så det bliver måske svært 
at sammen sætte en bestyrelse. 

Nordsjælland de er udfordret på terrænkørsel at det er de faste der vil og det er svært 
at få nye til at komme, og det andet er prisen på terrænet og når der ikke kommer så 
mange biler, så bliver det svært økonomisk. Man har mange år kørt uden 
deltagerbetaling men må nok se at bunden er nået at man må se på brugerbetaling, 
derfor har man set på Sverige og har afholdt et par arrangementer der. Så 2020 store 
Høvelte bliver nok i Sverige. 

Der er masser plads i Sverige også til at lave Greenlaning. 

Det største problem er Høvelte og man har tænkt at droppe Høvelte. 

Midtjylland ingen deltager. 

Nordvestsjælland der kører meget stille roligt, der er ikke nogen der har lyst at kører 
med deres bil i terrænet, prøver noget nyt for at se hvordan det går. 

Det er også svært at få personer til bestyrelsen, men der trues med sammenlægning ved 
hver regionalforsamling og så melder de sig. 

Nordjylland det går godt og vi laver de samme arrangementer hvert år så går det godt, 
så som kørsel med familie med kræftramte børn. Afholder også værkstedsfag hver 
måned.    

Bornholm det kører med 40 medlemmer der kommer 15 biler til arrangementer og skal 
nok lade være med at lave for mange arrangementer, har lavet sammenarbejder med 
andre klubber og har ikke nogen problemer med terræner de har nogen gode aftale. 

De har kørt mørkekørsel og let terrænkørsel til de nye biler. 

Så alt i alt syntes de at de har det godt på Bornholm der er kørt 6 forskellige 
terrænkørsel. 

Lolland-Falster de startede med klubmøde hver tirsdag fra 1 april til 1 oktober med 
kaffe der er 45 medlemmer i regionen, der kommer da altid 10 medlemmer, der var ikke 
så mange til LA. 

Juleturen er også godt besøgt. 
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Problem med lokal til regionforsamling da der kommer 20 personer så der skal findes en 
løsning. 

Kenneth sender et nyhedsbrev ud og det fungerer godt. 

Østsjælland Erik siger at det er storbysklub det er svært at få medlemmerne til at 
deltage, men vi har da holdt nogen familie arrangement det største arrangement er 
juleturen, der bliver afholdt en del værkstedsarrangement men der er få deltager. 

Jim Bo Johansen siger at man skulle se på hvordan Hollender gør det, måske en 
studietur. 

Fyn det går som de andre regioner med lige undtagelse Bornholm, der er 120 
medlemmer der kommer 3 – 5 medlemmer, valget til bestyrelsen var igen svært. 

Der er også svært at lave arrangementer men ellers går det stille roligt. Der er nogen 
nye medlemmer der er begyndt at lave nogle arrangementer. 

BN spørg om der er for mange regioner?  da der er de samme problemer, så som 
bestyrelse og arrangementer. 

Lars Ellegaard kunne godt forestille sig at der bliver færre regioner da klubben er under 
forandring. 

Jim Bo Johansen siger at de har talt og arbejdet sammen med Nordvest, men juleturen 
som de fleste afholder hvor der kommer mangen ville nok være et problem vis man laver 
sammenlægninger, men så kunne man bare lave flere juleture så det passer til de 
områder hvor medlemmerne bor, altså ligesom de gamle regioner. 

Nogen medlemmer ville nok falde fra hvis der bliver tale om sammenlægning, men det 
må man se bort fra. 

Lars Ellegaard man kunne også tegne nye liner på landkortet for at få en bedre klub.  

Jørgen siger at medlemmer ikke vil kører så langt. 

Kenneth Poulsen siger omkring bestyrelses sammensætninger i regionerne er, at man 
ikke behøver at være 5 i regionbestyrelse, man kan godt være 3. 

Jeanette hvis det er tale om sammenlægninger skal det ikke kommer fra regionerne, 
men må diskuteres på landsrådsmøde. 

Ane Grethe siger at vi skal lave nytænkning og når vi tænke på sammenlægning. 
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Erik Pedersen siger hvis det skal diskuteres skal man havde styr på hvordan man skal 
deles op. 

Lars Ellegaard mener ikke vi skal tage nogen beslutningen det skal op som debatoplæg. 

  

3. Fremtidige mødestruktur 

BN Der har før været at udvalg og halvejsmøde har været et møde i stedet for som nu to 
møde. 

Er der ønske om at vende tilbage til denne mødestruktur? 

Stine Færch der er flere ting der kunne være smart, så kunne man tale med 
udvalgsformanden.  

Lars Nygaard siger at det kunne også gøres via skype hvis man kun har et kort indlæg.  

Kenneth Poulsen siger at man kunne også gøre at alle udvalgene havde skrevet en 
beretning inden møderne, så kunne regioner spørge ind til de forskellige udvalg. 

Jeanette vil gerne have møder sammen med udvalgene og regionerne. 

Man kan altid kontakte udvalgsformanden hvis man har nogen spørgsmål man behøver 
ikke vent til der afholdes møde. 

Lars Ellegaard er ikke enig at vi skal nedlægge udvalgsmøderne. 

Lars Nygaard siger at vi skal forholde sig til det møde man er til som et halvvejsmøde er 
mellem regionerne hvor man for input fra de andre regioner, der kan ikke tages nogen 
beslutninger, men der kan diskuter hvad der kan tages senere beslutning på landsrådet. 

Ane Grethe siger at de møder med udvalgene er et stede hvor udvalgene komme med 
informationer til HB og regioner. 

Mats Sellner siger at den mødestruktur er fin og det bør ikke laves om. 

Lars Nygaard siger at man kan jo altid komme med punkter hvis der behov, det skal ikke 
være at alle udvalg skal levere beretning hvis der ikke er noget. 
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BN det er fint at det er regionsleder og sekretær fra regionen der bliver indkaldt til 
halvvejsmøde. 

4. Kontrol af nummerplade 

Det er set i lyset af en ulykke der sket sidste år hvor der lige er faldt dom og rejst sigtelse. 
Derfor har HB opfordret regionerne om at undersøge / lave stikprøvekontrol ved træf 
og arrangementer, det blevet der taget godt i mod, der er kun en person der har 
meldt tilbage om at hans bil var forkert registret. 

Det handler ikke om at vi skal kontrollere om bilen er lovlig, det er synshallerne der 
gør det. 

Hvis stelnummeret ikke er synligt, skal man ikke bruge tid på at finde det.  

Lars Ellegaard mener at man skal være sikker på hvad vi skal se efter, for skat laver 
også fejl nogen biler er registret forkert. 

Jørgen Z. siger selvom der ikke er nogen rigtig forsikring på køretøjet er der en DIS-
forsikring der dækker og førerne af kørertøjet der skal betale. 

Kim tale omkring ulykke i Vejle problemet var at der skulle havde være en teknisk 
kontrol af køretøjet og det var der ikke. 

Lars Nygaard mener at vi ikke skal gøre problem større da vi ikke skal lege politi vi 
ved jo godt hvem der har bilerne. 

Jørgen Z. siger at klubben kan aldrig blive gjort ansvarlig det er køretøjet ejer der 
bliver gjort ansvarlig. 

Kenneth Poulsen siger at det ikke passer, hvis arrangøren der laver en farlig bane 
hvor der kommer folk til skad er det arrangøren der har ansvaret. 

Jeannet Nielsen spørg om alle regioner har haft emnet op? 

Bornholm har haft det op. 

Nordjylland har talt om det. 

Sydsjælland har ikke gjort så meget  

Vestjylland har haft det oppe. 

Lolland-Falster har ikke haft noget problem 
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Fyn har talt om det, men vil diskuteret det ved næste møde. 

Østsjælland vi har uddelegeret det til politiet i København, der kommer så få biler at 
dem kender vi. 

Sønderjyderne har styr på det og kikker på nye biler 

Nordvestsjælland siger at man har haft både positiv og negativer holdninger og har 
haft et tilfælde at der var bil med forkerte nummerplade. 

Østjylland kan ikke støtte op om at kontrollere nummerplade, de kan ikke blive enig 
om det i bestyrelsen.  

Jim Bo Johansen siger at man skal havde nogen retningslinjer hvornår man skal lave 
stikprøver på nummerpladen. 

BN mener at det skal gøre det når man syntes at der er tvivl om det nummerpladen 
passer til bilen. 

Ane Greth mener hvis man har rent mel i posen så er problemet ikke stører. 

Kim ville gerne havde en retningslinje på hvordan man skal gøre. 

Mats Sellner siger at det skal præciseres til hvilke arrangementer det skal gøres i.   

Lars Ellegaard mener også at det skal præciseres af HB og de må komme med 
retningsliner. 

 
HB kommer med en præcisering af fremgangsmåden på tjek. Udsendes til regioner og 
sikkerhedsudvalget.  

5. LA 

BN vil gerne havde regionerne skal undersøge hvem der vil holde LA 2023 og 2024. 

Der kan jo godt være flere regioner der vil slå sig sammen. 

Måske det skulle være på Sjælland. 

6. Webmail 

BN spørg hvordan holdning er til webmail? 

Flere region bruger ikke Wannafind webmail for det fungerer ikke og der er flere 
oplysninger som bliver væk. 
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Man bør skrotte Wannafind webmail og finde anden webmail. 

EVT 

Ane Grethe husk at søge om beløb til arrangement inden 31.12.2019 husk det. 

BN informerer om møde med Land Rover Danmark og fortæller at han har en 
kontaktperson så hvis der er nogen der skal bruge hjælp til noget skal vi kontakte 
Brian.  

Land Rover Danmark vil gerne medvirke ved 4-5 arrangementer til næste år. 

Det kan med fordel være en god ide at melde sig ind i nyhedsbrev hos Land Rover 
Danmark. 

Klubbutikken har et telt de vil af med, hvem har brug for et sådanne telt? Kontakt 
klubbutikken. 
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