
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 4. september 2018 

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

Afbud: Jesper (arbejdede på microbanen under mødet) 

 Allan Jürs mødte op for at fortælle omkring ATK træning 
 
Allan har snakket med en fra Svendborg motocross klub, som havde gjort nogle forskellige tiltag 
for at få nogle flere microkørerer. 
Der var en del snak omkring det. 
Det blev aftalt at vi kontakter DMU for at høre hvornår at der bliver uddannet ATK-trænere. Allan 
og Morten vil gerne deltage. 
 

1 Godkendelse af referat 

 Referatet godkendt 

2 Info fra Brugerbestyrelsen 

 Der har ikke været noget møde siden sidst – der kommer et møde i september 
  
Mikael har til stadighed kontakt til renovationen omkring, det var ikke blevet tømt inden SM den 
11. august 2018. 
Der havde været en miljø medarbejder fra KK på besøg, som også havde konstateret at det ikke 
var godt nok. Derefter havde det hjulpet lidt, men vi skal selv være meget obs på det. 
 
Intet nyt vedrørende vandværket og trykket på vandet. Det fungere fint på tanken på taget til 
højtryksrenserne. 
 

3 Løbskalender 

 Det sidste løb gik godt. Det gav et mindre overskud. 
 
Dommeren havde noteret at der var blevet arbejdet på banen inden løbet, men at regnen havde 
ødelagt al arbejdet. Ellers ingen bemærkninger. 
 
Vedrørende micro pokalløbet. 
Mikael står for officials. Der skal skrives ud på FB at der mangler flagposter, og at maxi-banen er 
lukket på dagen. 
 
Resultattavlen flyttes op omkring microbanen 
 
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 8.9. Tommy skal være stævneleder. 
 
Morten har aftalt med WSR at han får en stand. 
 
Der skal bestilles mad hos Stine og Eli (mormor) til officials – der skal bestilles til 25 personer.  
Freddy har bestilt pokaler, og har bestilt yderligere 15 pokaler mere, da der p.t. er 28 tilmeldte. 



   
 

Der er stadig drikkevarer tilbage fra sidste løb, men der mangler slik. Jørgen undersøger om han 
kan købe og giver besked. 
 
Vand sponsor er klaret. Køleskabet skal retur til klubben. 
 
Der skal tømmes affald inden. 
 
Der er flere som kommer på fredag, for at ordne det sidste. 
  

4 Udvalg 

 Jørgen 
Intet nyt på trænerfronten. 
 
Der er kommet nogle flere, som gerne vil hjælpe til med banen. Så nu er der 6 personer (Danny 
Meyer, Jesper Lysgaard Pedersen, Rasmus Kristansen, Mariuz, Jørgen K og Morten), som ordner 
banen. 
Det er aftalt at bane arbejderne kun trækker banen, og såfremt at der skal harves, laves hop eller 
lignende skal det aftales i baneudvalget/bestyrelsen. 
Banen skal trækkes 2 gange om ugen. Efter tirsdag og inden torsdag. Og efter lørdag men inden 
mandag. 
Der var snak omkring drænene. Det skal efterses. Morten undersøger om han har kontakt til en 
som kan spule drænrørene. 
 
Vi snakkede om at banen SKAL være lukket i december og januar. I november og februar skal det 
være en vurdering fra baneudvalget. 
 
Jesper 
Var nede og arbejde på banen.  
Jesper trækker den over fredag. Det eneste der mangler er mål-området, og det har Allan taget 
med hjem. 
Banen bliver godkendt i morgen onsdag. 
 
Mikael fortalte at Jesper knokler og han har en fin aftale med sponsoren Rødovre trælast. 
KulturHavn overstået, der blev knoklet. Der var 400 som var ud og prøvekøre. 
 
Freddy 
Tutten er startet op. Det er rigtig godt for klubben at den er åbnet op igen. 
 
Freddy vil tage kontakt til dem med de fjernstyret biler, for at høre om de har været ude og køre.  
Morten kunne fortælle at han har set nogle herude 3 gange. 
 
Dan 
Alt kører, der er lidt reparation på det kørende. 
 
Morten 
Intet nyt 
 



   
 

Gitte 
Peter K har været på kursus til tidtager. Det er aftalt at han skal være med til microløbet, så han 
kan få licensen 
Har deltaget i et kursus vedrørende årshjul, aftalt at der bliver en fremvisning næste gang. 
 

5 Eventuelt 

 Det er gået fint med ham der har været i samfundstjeneste. Der er god opfølgning i forhold til 
kommunen. 
 
Der skal laves nogle regler for hvor lang/kort tid at banen skal være åbent udenfor normal 
træningstid. 
 
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 
 
Mikael sender en ”føler” ud omkring SuperCross. 
 
Vintertræning – det skal undersøges om man skal lave nogle arrangementer til nogle af de 
indendørs baner i Jylland, fx Tørring. Mikael undersøger. 
 
Mikael har endnu engang sendt ansøgning afsted med køb af containere til DIF og DGIs 
foreningspulje. 
 
Mikael spurgte omkring klubaftener. Alle bedes tænke over hvad der kunne være interessant. 

 Første hjælpskursus 
 
Sommerfesten blev aflyst der da kun var 5 tilmeldte. 
 
Der skal arrangeres pokalfest. Jesper står for maden. 
Der er borde, stole og telte. Der skal indkøbes duge, service osv.  
Der laves banko.  
Der indkøbes et stort køleskab 
 
Mikael havde fået en henvendelse omkring et OCR løb, han beder om yderligere oplysninger før 
vi tager stilling til det. 
 
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? 
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Til næste brugerbestyrelsen, skal rengøringen tages op. 
 
 

 

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 

29.8 Bestyrelsesmøde 

29.9 Klubmesterskab 

3.10 Bestyrelsesmøde 

6.10 Pokalfest 

15.11 Generalforsamling 

 

Gitte Agerlin 

 


