
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 1. august 2018 

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

Afbud: Dan og Morten 

1 Godkendelse af referat 

 Referatet godkendt 

2 Info fra Brugerbestyrelsen 

 Der har ikke været noget møde siden sidst. 
  

 Dysser til vandingsanlæg – de er kommet. 

 Transponder sløjfe til microbane, / støjkrav C – ligger dernede og regning betalt. 

 Coax kabel til microbane,- overførsel af data til system – bestilt og betalt 

 Leje og transport af Dozer og 14 ton gravemaskine – har endnu ikke modtaget nogen 
regning 

 Reparation af utæt pap-tag – arbejdet er bestilt, har ikke kunnet udføres pga 
afbrændingsforbuddet. 

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

 Etablering af toiletter 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 – Allan er i gang. 
Materialer er bestilt. 

 
Mikael har haft kontakt til KK og fået oplyst at dagrenovationen bliver tømt automatisk. Det 
sorterede affald skal der bestilles tømning af. Mikael har fået en kontaktperson, og har skrevet at 
det skal tømmes. Navn på kontaktpersonen hænges op i TL lokalet. 
 
Intet nyt vedrørende vandværket og trykket på vandet. Afventer melding fra Dan. 
 
Vandingsanlægget fungere meget bedr, men der er stadig plads til forbedring. Alle dysser på 
langsiden skal gennemgås. 
 

3 Løbskalender 

 Mikael laver et udkast til en seddel til flagposterne med banen og markering på hvor de skal stå. 
Der kan også være program på bagsiden. 
 
Der er bestilt polititilladelse, samaritter mv. til løbet 11.8. Jesper skal være stævneleder. 
 
Der skal skrives ud på FB at der mangler 10 flagposter.  
 
Freddy vil tage kontakt til Stine og Eli (mormor) Maglebys mor omkring mad til løbet til officials. 
Ellers skal der bestilles noget smørrebrød. 
Freddy har bestilt pokaler.  
Jørgen køber slik og drikkevarer ind til officials til begge løb. 
 
Banen er åben fra kl. 16 på tirsdag for deltagere til løbet den 11.8 samt microbanen – Dan er TL 
Mikael laver opslag til FB. 
 



   
 

 

4 Udvalg 

 Jørgen 
Jørgen har taget kontakt til Kim Alex. Kim Alex har forsøgt at høre nogle af drengene, men det 
virker ikke som om de er interesseret, og de træner vist ikke så meget i øjeblikket. Vi lader det 
ligge lidt, og kigger på det senere. Måske var det en ide, at de starte op med noget vintertræning. 
 
Jørgen havde konstateret at der var nogle som trak banen af, han vidste ikke hvem, men kunne 
konstateret at der var ”ændret” på nogle af sporene.  
Jørgen vil gerne have et læs jord mere til at fylde nogle huller ud nede ved tønden. 
Kasper Lang har kontaktet Jørgen. Kasper har noget stenmel, men vi må ikke modtage noget jord 
eller lign. fra andre end RGS. Jørgen giver Kasper besked. 
Jørgen ordner banen efter træningen tirsdag, så den er klar til løbet lørdag. 
 
Jesper 
Volden er blevet lavet og er rigtig fin. Mathias Buch er i gang med at lave terrassen. Træet er 
sponseret af Rødovre trælast, som får opsat nogle reklamer. 
 
Jesper bestiller baller hos Rødovre trælast til KulturHavn. Det skal leveres ved muren på Islands 
Brygge, Mikael sender et billede af placeringen til Jesper. Regningen på ballerne sendes til 
klubben. 
  
Der er modtaget materiale vedrørende KulturHavn. Mikael tager det med på søndag. 
Vi har fået lov til at låne hop fra BMX til KulturHavn, så der skal ikke bestilles jord. Der skal liges 
kigges på hoppene på søndag. 
Jesper sørger for at bestille reservedele til crosserne til KulturHavn. 
 
Når taget er blevet tætnet, bliver der sat loft op i lokalet hvor tøjet til prøvecros opbevares. Der 
er også bestilt armeringsnet, således at skodderne for vinduerne kan fjernes på containerne. 
 
Vaskemaskinen er installeret, og Jesper får vasket tøjet til prøvecross tøjet 
 
Den ene prøvecrosser pw80 har det meget skidt, og KTM mangler ny kobling, men da modellen 
er så gammel er det svært at skaffe reservedele. Jesper vil kigge efter nogle ”nye” prøvecrossere. 
 
Freddy 
Der er lavet aftale med Emil Maglebys mor (Stine) og mormor (Elin) at de overtager tutten. De 
tager kontakt til Gitte for udbetaling af beløb til opstart. 
 
Freddy vil tage kontakt til dem med de fjernstyret biler, for at høre om de har været ude og køre.  
 
Filteret er blevet monteret i emfanget i Tutten. 
 
Dan 
Dan har meddelt at han vil være herude i næste uge. 
 
Morten 



   
 

Ikke modtaget noget fra Morten. 
  
Gitte 
Peter K er blevet tilmeldt kursus til tidtager. 
 

5 Eventuelt 

 Arbejdsdag 
Mikael laver opslag til FB vedrørende arbejdsdag på søndag mellem 9-14. Mikael har en lang liste 
med opgaver. 
 
Der skal laves en manual til banepleje, således at det bliver skrevet ned hvad der skal. 
 
Der skal laves noget info omkring prøvecross på hjemmesiden, som blandt andet skal indeholde: 
Kontakt til microcheffen@gmail.com 
Typisk om tirsdagen kl. 15, men der SKAL bookes tid. 
Priser 
 
Jesper laver et opslag på FB til TL, med de aftaler der blev indgået på mødet, således at reglerne 
bliver opfrisket. 
 
Jesper vil gerne teste alarmen. Dette kan blot gøres, dog skal alarmcentralen orienteres. 
 
Sommerfest 
Der bliver holdt sommerfest den 18. august. Der skal laves et opslag på FB/mail. Tilmelding og 
betaling inden, der vil IKKE være tilmelding på dagen. Tilmelding onsdagen. Drikkevarer kan 
købes i klubben. Der bliver grill + salat. 
Der skal være en egenbetaling på 75 kr. 
 
Ideer til DMU 
Mikael syntes at det skal bringes op på klubledermødet at tilmeldingen til fx SM skal ændres, 
således at man tilmelder sig til hele serien. 
DMU skal gøres opmærksom på at der ikke skal være to C-løb i samme weekend - det ødelægger 
det for den ene klub. 
Skal A-kørere betale for at deltage i DM? 
 
Det kørende materiel (rendegraver, gummiged, slæb mv) kan eventuelt flyttes ind under 
terrassen. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver 29. august 2018, i stedet for den 12.9. 
 
Til næste brugerbestyrelsen, skal rengøringen tages op. 
 
 

 

Vigtige datoer 

mailto:microcheffen@gmail.com


   
 
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 

29.8 Bestyrelsesmøde 

29.9 Klubmesterskab 

3.10 Bestyrelsesmøde 

6.10 Pokalfest 

15.11 Generalforsamling 

 

Gitte Agerlin 

 


