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Referat af bestyrelsesmøde 12. april 2016 
 

Deltagere: Freddy, Dan, Mikael, Jesper og Gitte (ref) 

 

Ikke til stede: Andre 

 

1 Godkendelse af referat 

 Opfølgning på referatet 

 

FB grupper skulle være på plads nu. 

Jesper har oprettet begivenheder til alle træningsledere på FB. 

 

Gitte har fået uploadet liste på hjemmesiden over medlemmer- findes under 

Information 

 

Der skal laves blanket til prøvekørsler – Mikael tager aktion. 

 

Mikael har nøgle med i dag til gummigeden, som han gav til Jesper. Der MÅ IKKE 

FJERNES NØGLER herude fra. 

 

Dan har givet Jørgen Kryger nøgle til alt andet end klubhuset, så han kan ordne baner. 

Nøglen Benjamin havde er væk. 

 

Mikael tager låsebeslag og låse med. Det er til det sidste skab i køkkenet og til 

”terrassen”, så der kan blive låst af. 

 

Mikael rykker Kultur og Fritidsforvaltningen for svar på køb af højtryksrenser. 

 

Træningsleder kursus er blevet afholdt, desværre kun 4 fremmødte. 

 

Det er stadig udestående omkring flytning af klubhus. Mikael er i kontakt med Kultur 

og Fritidsforvaltningen om det. 

 

Gitte sørger for at bestille de sidste træningslicenser. Der er ikke så mange 

træningsledere, så hvis det bliver et problem må nogle træningsdage aflyses. 

 

Dan fortalte at vandingsanlægget virker, der mangler blot nogle stolper til nogle af 

dysserne. Dan køber dem med og stiller dem op. Der er bestilt nogle ekstra rør. 

 

Vandtønderne skal placeres på et tidspunkt. 

 

Microbanens vandingsanlæg virker ikke p.t. Jesper har bestilt reservedele og arbejder 

på det. 

 

Træningslejeren er på marketplace og i DMU’s portal. 
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Der bliver fremsendt ”reglementet” for klubmesterskabet. 

Den 30. april er der afbud fra Jesper, Freddy, Berit og Gitte til klubmesterskabet, der 

skal derfor findes en ny dato. 

 

Klubtræningen er allerede i gang med Jesper Kjær Jørgensen. Jesper har fået betalt 

licens og medlemskab. Mikael forsøger at blive rykket for nogle datoer, så det kan blive 

meddelt noget tidligere. 

 

Kenni ville ikke være klubtræner. 

 

Jesper har modtaget det købte udstyr til prøvecross, og har ryddet op i det. 

 

Der er lavet ansøgning om transponder anlæg til microbanen til sportsfonden under 

Københavns Kommune. 

 

Jesper har selv rykket for dem der skal fjerne crossere i containeren. Jesper tager imod 

pengene for leje af plads til crosseren. 

Jan P leder efter en låsebom til containeren. 

Mikael skaffer nøglelås til gitteret, og bom låsen. 

 

Træningslederen skal huske at åbne og låse for containeren, hver gang nogen skal i 

containeren. Jesper sørger for at give træningslederne besked. 

 

2 Information og beslutninger 

 Der var møde i brugerbestyrelsen i februar. Klubben har fået tilsagn om penge til 

tønderne samt bom til microbanen.  

 

Anne Lydholm fra CAP var med til mødet, og de var med på en ombytning af klubhus 

og container, mod at AMcK fik containerne nede ved banen.  

 

Klubben har fået løbstilladelse til 4 løb om lørdagen. Der skal arbejdes henimod at få 

løb til næste år. Dette år skal der ordnes diverse tinge, så der kan afholdes løb til næste 

år. 

Dette betyder at når banen skal godkendes af DMU, så skal den godkendes til løb og 

ikke kun træningsbane. 

 

 

3 Arbejdsdage, opgaver 

 Jesper mangler nøgler 

 

Jesper har bestilt 4 læs sand. 

 

Mikael bad Peter B om at indkalde til banemøde, så alle kan blive enige om hvordan 

banen skal se ud. Der skal laves referat af mødet, så alle ved hvad der bliver aftalt. Gitte 

tilbød at komme og tage referat. 
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Der er masser af opgaver at tage fat på. 

 

Til næste arbejdsdag var det en god ide at få ordnet tøjet til prøvecross. 

 

Jesper laver en liste over hvad der skal laves på de forskellige prøvecrossere. 

Mikael skaffer Jesper en whiteboard til Jesper, så han kan skrive på det. 

 

Eventuelt kan opgaverne ”udliciteres” til arbejdsklip. 

 

På pw prøvecrosseren skal der fra oktober måned kun fyldes aspen benzin på dem. 

 

Jesper sørger for at købe diverse ting til prøvecrosserne. 

 

Jesper undersøger om han kender nogle der kan lave bommen til microbanen. 

 

Freddy og Berit åbner tutten fra maj måned. 

 

Der er p.t. problemer med computeren i tutten, der arbejdes på det. 

 

Mikael undersøger om der kan skaffes nogle miljømåtter. 

  

Trappen op til publikum terrassen og tællerhuset skal fjernes, så man kan komme rundt 

med maskinerne. Der skal passes på med ledningen til transpondersystemet. 

 

Startbommen på maxi-banen skal repareres. Jesper undersøger. 

 

Peter B skal sørge for at få repareret køleskabet. 

 

Ekstra jord ved publikum pladsen ved microbanen, så der bliver hævet lidt, hvis man 

sidder ved et bord. 

 

 

4 Klubmesterskab 

 Datoerne er meldt ud, men den 30. april skal flyttes på grund af for mange afbud blandt 

bestyrelsen. 

 

”Reglementet” for klubmesterskabet bliver sendt ud til bestyrelsen. 

 

Det blev besluttet at microerne skal køre mellem 1. og 2. heat på maxi banen, så der 

kommer tilskuere til deres løb. Der skal være præmieoverrækkelse efter microernes løb. 

Mikael kigger på det og melder ny tidsplan ud. 

Freddy sørger for medaljer til microerne. 

Der skal være mad efter sidste heat. 

 

Der mangler 2 røde flag, mål flag, 2 blå flag, 1 sort flag – Gitte sørger for flag. Mikael 

sørger pinde/stokke til flagene. 
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Banen skal være klar, start bommene skal virke. – Jesper undersøger med bomme. 

 

Inden løb skal der være et tællerhus. 

 

5 Klubtræning 

 Mikael tjekker med Jesper Kjær for at komme med datoer for klubtræningen. 

 

1. træning i dag med mange tilmeldte. 

 

Henrik Nordholt vil gerne træne microerne. Jesper snakker med ham om det. 

 

6 Investeringer 

 Status vedrørende rotorharve er ukendt. 

Nyt sæde til traktoren – Peter køber et når han skal i biltema. 

 

7 Border rundt 

 Jesper fortalte at Brian Holm gerne vil afholde løb igen. De kan køre alle andre steder 

end på bmx-banen.Tutten vil ikke være åben den dag. De kan køre alle søndage. Datoen 

skal meldes. 

 

 

8 Ordet er frit 

  

Gitte Agerlin 


