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Referat af bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 

 

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

 

 

1 Godkendelse af referat 

 Referatet godkendt 

2 Info fra Brugerbestyrelsen 

 Der har ikke været afholdt møde, så intet nyt. 

3. Løbskalender 

 Der er godt styr på det. Der er kommet politigodkendelser og der er bestilt samaritter til 

alle løbene. 

Mikael sørger for at opdatere de forkortede tillægsregler. 

 

4. Repræsentantskabsmødet 

 Morten, Jesper og Mikael var til repræsentantskabsmødet. Der blev givet et kort referat. 

Der havde blandt andet været en del snak om nedgangen i medlemstallet/licenser samt 

økonomien i DMU. 

Morten syntes det havde været fint at deltage for at se hvordan DMU fungere. 

 

5. Alkoholpolitik 

 Den er lagt på hjemmesiden 

6. Udvalg 

 Jørgen 

Der er svært at fat i nogle sponsorer. De cross forhandlere Jørgen har haft kontakt til 

støtter andre baner. 

Jørgen forsøger at skrive ud til medlemmerne, om der er nogle der vil sponsere 

Morten fortalte om en kammerat, som måske kunne lave en reklame film for klubben. 

Det skal aftales hvordan afregningen skal foregå. Morten tager en snak med ham. 

 

Jørgen har en aftale med Jesper Kjær og Andreas Falden i morgen angående træningen. 

Jørgen sørger for at få en skriftlig aftale med dem. Der skal meldes ud med datoer der er 

træninger med Jesper. Jørgen vil høre om Jesper også gerne vil tage en snak med nogle 

af kørerne. 

Der laves aftale med Andreas omkring træningsskolen, og hvad der arbejdes med de 

forskellige dage. Der skal laves et program. 

Det skal høres om trænerne vil blive lidt længere om dagen, eventuelt på skift. Sidste år 

havde der nemlig været et ønske om at man kunne tale med trænerne efter træningen. 

Jørgen ville også foreslå en træner samtale med hver enkelt kører. 

Jørgen har ikke kunnet få fat i Henrik Nordholt. 

Jørgen skal høre dem om de vil have en TL uddannelse. Jesper har tidligere været TL i 

Hedeland, Gitte får den flyttet til os. 

Jørgen vil også høre Andreas om han vil være hverdagstræner. 

 

Jesper 

Der er møde med RGS i morgen angående bygning af volden til micro banen. Volden 

bliver lavet flad på toppen, så man kan gå på den. 
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Startbommen skal repareres – Dan tager affære. 

Når volden er lavet tager Jesper kontakt til micro forældrene omkring bygningen af 

banen. 

Jesper sender en mail rundt med hvad der er aftalt. 

Jesper har snakket med et byggemarked, som ville sponsere en terrasse mod en reklame 

på terrassen. 

 

Morten 

Der er afholdt baneudvalgsmøde, og der var megen snak omkring vedligeholdelsen af 

banen.  

Der bliver lavet en turnusordning imellem dem som er med i baneudvalget, således at 

den altid bliver ordnet efter træning. Hvis man ikke kan efter træning, så skal man aftale 

med en anden person. 

Det kommer til at foregå via FB. 

Skal der laves et større arbejde, bliver det aftalt hvornår at dette laves. 

Baneudvalget opdateres med følgende: Jørgen Ilg og Flemming fjerns, og Rasmus 

Eriksen, Rasmus Kristiansen, Jesper Pedersen og Victor Romanowski, Mariuz 

Slapinsky, Kim Johanson. 

Da Rasmus Kristiansen ikke er over 18 år skal der være en anden voksen til stede. 

Mikael foreslog at man lavede et ”traktorkort” til de personer som må køre den store 

traktor. Gitte laver et forslag som sendes ud sammen med referatet. 

Morten melder ud (som den eneste) såfremt at banen ikke kan køres på grund af vejret, 

det skrives på FB og til SMS. 

Dan hjælper til Race day. Jesper og Dan sørger for, at der er crosserne er klar. 

 

Freddy 

Har overvejet at få pokalskabet op, men der er ikke rigtig plads i ”tutten”. 

Gulvet i ”tutten” skal repareres. 

Der skal laves emfang over komfuret. 

Containeren, hvor prøvecross tøjet opbevares, skal have repareret taget, da der er hul. 

Mikael tager kontakt til Rune fra KK, for at høre om vi kan få repareret taget. Morten 

tager kontakt til en han kender for en pris, så Mikael har en pris han kan give Rune. 

 

Mikael snakkede omkring overbygning mellem de to containere. Der er materialer, det 

skal blot laves. 

 

Dan 

Alle køretøjer virker og kører, og der er foretaget service.  

Der er kommet nye dæk på John Deere traktoren.  

Rendegraveren mangler nye dæk, Dan har kontakt til reparatøren, om at få nye dæk på 

den. 

Gummigeden er blevet lappet igen. Bremserne virker ikke særligt godt, de skal 

repareres. 

Golfvognen er blevet repareret, så den kører fint nu. 

Den røde traktor skal have repareret pumpen. Dan har aftale med Scotwin for at forsøge 

at få den svejst. Hvis den ikke kan repareres skal den måske sælges. 

 

Gitte 
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Der kommer penge fra Klubhus projektet. 

Gitte orienterede om SMS 

Freddy spurgte til om adressen kunne stå på forsiden. Gitte kigger på det. 

 

7. Eventuelt 

 Der kommer et TL kursus på Amager formodentligt efter påske. Mikael melder ud når 

der er noget nyt. 

 

Mikael har kigget på nogle trøjer fra DMU til bestyrelsen. Har taget kontakt til DMU 

for at høre om de kan bestilles via dem. 

 

  

Vigtige datoer 

17.1 Klubaften (skrue aften, på klubcykler) 

31.1 Klubaften (ATK v/Emil Larsen) 

7.2 Bestyrelsesmøder  

14.2 Klubbaften (Serviceaften v/Dan – stille ventiler på en 4-takter) 

25.2 Træningsleder møde 

28.2 Klubaften (Frodes rundrejse) 

14.3 Klubaften (Vedligeholdelse/pleje v/Dan og Freddy) 

15.3 Bestyrelsesmøde 

21.3 Klubaften (Thomas Kongshøj) 

11.4 Bestyrelsesmøde 

21.4 Åbent hus DMU race day 

2.5 Bestyrelsesmøde 

13.5 Klubmesterskab 

26.5 DMU løb: Mini/Maxi C Cup 

6.6 Bestyrelsesmøde 

9.6 Klubmesterskab 

Uge 30 Træningsskole 

1.8 Bestyrelsesmøde 

11.8 DMU løb: SM 

24.-26.8 Kulturhavn 

1.9 Klubmesterskab 

8.9 DMU løb: Micro pokal 

12.9 Bestyrelsesmøde 

29.9 Klubmesterskab 

3.10 Bestyrelsesmøde 

6.10 Pokalfest 

15.11 Generalforsamling 

 

Gitte Agerlin 


