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Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 

 

Til stede: Morten, Jørgen, Jesper, Freddy, Mikael, Gitte (referent) 

Afbud fra: Dan 

 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

2 Information og beslutninger 

 Ingen bemærkninger 

3 Info fra udvalgene 

 Sponsor udvalg v/Jørgen 

Jørgen har forsøgt at få fat i nogle sponsorer, men det er svært. Nogle har vist lidt 

interesse når de hører vi har et af de sidste løb. 

Jesper nævnte at YSR og LR Service gerne vil være sponsor, specielt når vi skal holde 

løb. 

Jørgen laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

Der var lidt snak om hvor man kunne sætte reklamer op, så de ikke kunne ses fra vejen, 

men kun fra banen, og prisniveauet. 

 

Talent/træning v/Jørgen 
Jesper har planlagt træning med micro’erne, hvor at Henrik Nordholt kommer og 

underviser. Der har allerede været en træning, og det gik godt. 

Der var noget snak omkring hvordan man kunne tilbyde noget yderligere træning, udover 

Jesper Kjær. 

Der var lidt snak omkring aftalen med Jesper. 

 

Micro udvalg v/Jesper 
Jesper fortalt at der var godt gang i banen. 

Der skal lægges jord ud til volden. 

Gæstekører på microbanen betaler ikke for at køre på banen. 

 

Jesper tager kontakt til Peter og Kurt angående montering af det sidste strøm/kameraer. 

 

Mini/Maxi v/Morten 

Aftalt at alt kontakt vedr lån af banen foretages af Morten fremover. 

John Deere kan p.t. ikke bakke. Mikael har haft kontakt til KK omkring at få en anden 

traktor. Ifølge Morten haster det med at få den lavet, da det begrænser hvem der kan køre 

med traktoren når den ikke kan bakke. 

Mikael kontakter KK for at høre om der er en anden traktor, ellers må John Deere 

repareres. 

Mikael skal kontakte Henrik Heigran vedr lån af minigraver og bob-cat. 

Der bliver stjålet af dieselen. Jesper forsøger at tage en diesel tyv med, for at se om det 

kan bruges. Ellers bliver løsningen at der skal monteres hængelås på dækslet på alle 

traktorerne, 

Der er et problem med at få adgang til nøgler til maskinerne. Nøglerne ligger i rummet til 

træningslederne. 

Der er blevet lavet bane, og det er blevet godt. Det vil blive vedligeholdt. 
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Der skal laves et opslag til FB, med at der skal bruges folk til at vedligehold banen. 

Giver arbejdsklip. Kontakt til Morten, da de skal undervises. 

Jørgen spurgte til stenopsamleren. Aftalt at det afventer lidt. 

Morten spurgte til at få et køleskab med drikkevarer til dem som ordner bane. 

Der er gang i at få lavet startbommen. 

Morten spurgte til markeringen af banen. Jørgen fortalte at ideen med vandslange havde 

vist at være for dyr. Vil forsøge at få lavet et forsøg med noget andet. Markeringen må 

ikke være mere end 30 cm over banen, og det skal vinkles lidt i forhold til køre 

retningen. 

 

Arbejdsopgave listen vil blive lagt på hjemmesiden. 

 

Skrænten er begyndt at skride. Jesper tager kontakt til RGS, og snakker med dem, for at 

høre omkring en løsning. 

  

Stævne v/Mikael 

Afventer at siden hos DMU bliver klar. Når den er klar, bliver der lavet det videre 

arbejde, med ansøgning til politiet, officials osv.  

Morten kender en samarit, vil tage kontakt og høre om de kan. 

Der skal laves et møde med planlægning for dagen. 

 

Det nye tællerhus kommer i morgen. 

 

Aktivitet v/Jesper 

Der er ikke så mange aktivitet p.t.   

Kulturhavn: Der arbejdes på at få lavet en mini-bane på Bryggen. Mikael har kontakt til 

dem der står for KulturHavn. 

Det kan være at udlejning af banen til Nordic Race skal foregå via Bryggens kulturhus, 

det er oppe og vende i brugerudvalget. 

 

Klubhusudvalget v/Freddy 
Freddy og Berit har besluttet at stoppe med at have tutten. Der skal findes en ny bestyrer. 

Bestyrelsen tænker om hvordan det kan gøres til næste bestyrelsesmøde. 

4.  Klubmesterskab 

 Der er medaljer til lørdag. Der køres ikke med tæller system, men der tælles manuelt. 

 

Da tutten er lukket, bliver der pizza og Freddy sørger for øl/vand. 

 

Mikael trykker nogle programmer. 

5. Investeringer, ansøgninger 

 Ingen p.t 

6. Ordet er frit 

 Mikael fortalte at Sjælør har fået tømt deres container. 

 

Gitte Agerlin 

  


