
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 2. maj 2018 

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

Afbud: Dan, Morten og Jørgen 

1 Godkendelse af referat 

 Referatet godkendt 

2 Info fra Brugerbestyrelsen 

 Mikael orienterede om at der var kommet tilsagn fra KK til nedenstående. Mikael har sendt mail 
ud, hvor der står hvem der er ansvarlig for de forskellige opgaver. 
 

 Pumper til vandingsanlæg. ( én til montering her og nu, samt én i reserve ) 

 Dysser til vandingsanlæg 

 Dæk til JCB rendegraver  

 Computere til tidtagning/støjmonitor.    

 Transponder sløjfe til microbane, / støjkrav C 

 Coax kabel til microbane,- overførsel af data til system.  

 Leje og transport af Dozer og 14 ton gravemaskine. 2 7.500 15.000 Dan 

 Vandvarmer til TL container, inkl. afmontering af den gamle, og montering af ny.  

 Reparation af utæt pap-tag.  

 Reparation/udskiftning af linoleumsgulv i kantine. ( 15 m2)  

 Etablering af toilette og bad i pavillon, til brug for alle på Motorbanen. 3 herre og 3 
dametoiletter, samt 1 bad til hver. Pavillon er klar til etablering. 

 
Mikael rykker Brian for adgang til containeren hvor rendegraveren står. Rendegraveren skal 
bruges til at ordne micro banen. 
 
Der er kommet containere til skrald, de står nede ved vaskepladsen. De containere, som er 
kommet, er til affaldssortering. Der mangler at komme 2 store containere til dagrenovation. Der 
skal stilles nogle ekstra affaldsstativer ud til dagrenovation, som vi selv skal tømme op i de store 
containere til dagrenovationen. 
 

3 Løbskalender 

 Banen skal synes inden løbet, Mikael tager kontakt til DMU 
 
Løbene er godkendt og det første løb er åbent for tilmelding. Der er p.t. tilmeldt 3 kørere. 
 
Mikael får kopieret officials listerne. Mikael, Jesper og Tommy tager et løb hver som 
stævneleder. 
 
Al udstyr – flag, veste, skilte, nedtællingsur mv – skal samles i ”bestyrelseslokalet”, det bliver en 
opgave til arbejdsdagen på søndag. 
 
Der skal bestilles mad hos Diana til official til løbet. Til løbet skal der bestilles morgenmad og 
sandwich til frokost. 
Mad til klubmesterskaberne  – Gitte aftaler med Diana at vi afregner med 60 kr pr billet  



   
 

 
Freddy sørger for at bestille pokaler til DMU løbet – der skal bestilles 3 stk pr klasse. Der er 
medaljer til microerne til klubmesterskabet. 
 

4 Udvalg 

 Jørgen 
Har oplyst at han har snakket med nogle af de yngre drenge, som er interesseret i at træne med 
Kim Alex. Jørgen har også snakket med Kim Alex og han er positiv. 
 
Mikael fortalte at tingene fra 24MX var kommet. Tingene kan blandt andet benyttes som gaver til 
løbene. Der skal hænges et nyt skilt op for 24MX. Jørgen Ilg er ved at kigge på det. 
Jakkerne til bestyrelsen er også kommet, Jørgen Ilg skal lave et tryk på dem. 
 
Mikael fortalte at vi har fået sponsorat fra NR Service. Sponsorat lyder på at vi kan hente 
reservedele til prøvecrosserne. Skiltet fra NR Service er allerede hængt op på banen. 
 
Jesper 
RGS har lovet at volden vil være lavet inden næste klubmesterskab den 9. juni.  
 
I forbindelse med KulturHavn skal vi have lavet en godkendelse af banen, denne foretages af 
Cowi og det koster ca 8-10.000. For dette får vi en ”tilsynsbog”, som skal følges når der fremover 
skal laves midlertidige bane. Dette er dermed en engangsudgift. Derudover skal banen også 
godkendes på dagen. 
Mikael er i dialog med KulturHavn omkring tilskud og betaling af diverse udgifter. 
 
Freddy 
Nogle personer, som kører benzin drevne fjernstyret biler (RC biler), har forespurgt om de måtte 
låne micro banen til at køre på. Det er aftalt med dem, at de kan få lov, som et forsøg, i en 
periode. De må komme onsdag og fredag.  
De har fået at vide at de skal rydde op, og hvis der flyttes dæk rundt, skal de flyttes tilbage. 
 
Der har været en del dage hvor Tutten ikke har været åbent, pga sygdom. Vi ser tiden an om det 
bliver et problem. Klubben skal ikke begynde at sælge øl/vand og lign. når Tutten ikke er åben. 
 
Dan 
Har oplyst at motoriseret grej virker incl. vandpumpe med motor på, hækkeklipper og 
græsslåmaskine traktor.  
Er gået i gang med ih traktoren, men skal bruge en aftrækker til diesel pumpe.  
Der er bestilt 2 pumper og motorværn og dæk til rendegraver. Dækkene bliver monteret i starten 
af næste uge. 
Har indkøbt forskelligt vvs og vandvarmer til arbejdsdagen. 
Har haft snakket med tagdækker og prisen er ca 250-270 kr. pr m2 
 
Gitte 
Skal på kursus på mandag i KK vedr kasserer jobbet og GDPR. 
 



   
 

Det blev aftalt at alle TL som har faste vagter (5 stk på en sæson), får betalt deres medlemskab til 
klubben. Det blev aftalt at Gitte tager kontakt til de personer, som allerede selv har betalt deres 
medlemskab, så de kan få deres penge retur. 
 

5 Eventuelt 

 Der blev snakket omkring materiale containere. 
 
Der er klubledermøde den 17. maj i FAM, alle undtagen Gitte deltager. 
 
Mikael skal rykke DMU for TL kursus.  
 
Hjemmesiden opdateres med oplysninger vedrørende klubmesterskabet.  Gitte sørger for det. 
 

 

Vigtige datoer 

12.5 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 

 


