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Referat af bestyrelsesmøde den 28. juni 2017 

 

Til stede: Dan, Jesper, Mikael, Gitte (referent), Jørgen 

Afbud: Morten, Freddy 

 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

2 Information og beslutninger 

 Startbom 

Klubben har fået 2 forskellige priser fra nogle smede, og priserne var meget forskellige 

fra 15.000 – 35.000, hvilket gav anledning til en større diskussion. 

Der var uenighed i bestyrelsen om man skulle betale den fulde pris for arbejdet. Efter en 

diskussion blev vi enige om, at vi vil bede Rene om en faktura fra hans firma inklusiv 

garanti, og så overføre vi pengene. 

Gitte skriver til Rene og beder om faktura. 

 

3 Info fra udvalgene 

 Sponsor udvalg 

Jørgen har haft kontakt til nogle, som han er sikker på vil give et bidrag når vi har noget 

mere konkret. 

Mikael vil sørge for at der blive lavet nogle sponsor skilte på arbejdsdagen på søndag 

2.7, da man alligevel skulle skære plader. 

 

Talent/træning 

Intet nyt fra Jørgen 

 

Micro udvalg v/Jesper 
Microkørene vil gerne have transponder anlæg på micro banen.  

Mikael fortalte at det var med som en ønske i budgettet hos bruger bestyrelsen, og hvis 

der er penge til det, vil det blive købt i år. Men det skulle være der til sæsonen 2018. 

Mikael vil bestille en ny sløjfe og kabel, så man kan anvende dekoderne fra maxi-banen 

ind i mellem. Vil også undersøge om der kan være to sløjfer på anlægget. 

 

Jesper har møde med ”jord” manden på tirsdag, omkring jord til volden. RGS vil lave 

volden og sørge for tilladelser mv. 

 

Mini/Maxi v/Morten 

Det er kun Morten som kører i den nye traktor. Han vil sørge for at undervise dem som 

skal køre den. 

 

Vedligehold v/Dan 
Den gamle John Deere er lavet, men kan stadig ikke bakke.  

På den røde traktor er dieselpumen gået i stykker. Dan har undersøgt hvad en ny 

dieselpumpe koster. Det blev besluttet at der købes en ny dieselpumpe, så den røde 

traktor også kan køre. 

Den nye traktor virker. 

De to 4-hjulet er også kørende efter lidt indkøb af reservedele. 
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De to køleskabe/sodavandsmaskinerne, som har stået i det gamle klubhus, skal smides 

ud, de fylder op i værkstedet. 

Højtryksrensere skal ændres til at der sættes 3 spyd til en højtryksrenser. De skal sikres, 

så man ikke kan ”smutte” med dem. 

Pumpen til vandingsanlægget er gået i stykker. Der bliver kigget på den i morgen. 

 

Stævne v/Mikael 

Mikael arbejder på en plan med officials til begge løb.  

Der skal bruges 10 flagposter + 2 mand til at få folk væk fra starten hvis der sker uheld. 

Mikael vil gerne have at følgende poster skal besættes: 

 Mikael stævneleder 

 Jesper tager ventezonen, starten og rep. zonen. 

 X tager 5/15 sek skiltet samt målflaget 

 Morten nede ved svinget med det røde flag, samt banepleje 

 Jørgen bliver servicemedarbejder, p-vagt  – rende med resultater, sørge for vand 

mv til flagposterne 

 Dan – flagpostansvarlig 

 Freddy – teknisk kontrol og miljø 

 Gitte og Berit – tæller 

 

Der er lavet en aftale med Mega Sound om lån af walkier. 

Der er ikke noget på plads med samaritter. Mikael tager fat i Morten. 

 

Der skal laves følgende inden  

 Afskærmning til tælleruret og skærmen med tiderne 

 Startskjuler 

 Væg til resultater 

 Kæde til ventezonen 

 Sejrspodie 

 Nyt vindue i tællerhuset – det skal være større. 

 

Når stævnet er færdig skal der være hygge/spisning for alle officials. 

 

Klubmesterskabet prøver vi at køre som løbet. 

 

Aktivitet v/Jesper 

Magic carpet vil tage entre, men egne medlemmer skal ikke betale når der vises licens 

kort. Jesper laver banen klar om morgenen. 

Der er p.t. kun 5 tilmeldte til træningsskolen, og 1 person som har givet tilsagn. 

Det skal besluttes senest den 14. juli om træningslejren skal holdes. Dan laver et nyt 

opslag. Mikael tager kontakt til trænerne for at snakke med dem om situationen. 

 

Angående KulturHavn. Morten skal undersøge med jorden, og Jesper skal lave plan for 

hvem der skal være til stede. 

 

Klubhusudvalget v/Freddy 
Intet nyt 
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4.  Klubmesterskab 

 Der er styr på medaljer til microerne, maden sørger Hanne (Tristians mormor) for og 

der køres med transponder anlægget. 

 

5. Investeringer, ansøgninger 

 Mikael vil se om kommune vil tage fakturaen for bommen. 

Der ansøges om transponder til micro banen via bruger bestyrelsen. 

 

6. Ordet er frit 

  

 

Gitte Agerlin  

 


