
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 5. februar 2019 

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

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

2. Info fra brugerbestyrelsen 

 Næste møde er den 27. februar. Der skal laves et budget over de ønsker som der måtte være p.t. 
Foreløbig kunne det indeholde følgende: 
 

 Klubben har fået nogle lysmaster over fra Hafnia hallen, det skal undersøges med 
brugerbestyrelsen om vi kan købe nogle lamper til dem så der kan komme lys i 
ryttergården. 

 Opdatering af alarmsystemet 

 Ordentligt internet 

 Nyt nøglesystem 

 Dekoder til tidtagning på micro banen 

 Opdatering af toilet og badeforhold 

 Kegler til banen 

 Yderligere vaskeplads  

 Automatisk bum ved indkørslen 

 Nye dæk til John Deere 

 Penge til leje af udstyr 

 Træge sikringer 

 Bæltegravemaskine 14 t. / buldozer  d5k 
 

 

3 Info fra formanden 

 Mikael har modtaget et udkast til vandindvindingstilladelse – at vi må anvende vandet fra åen til 
vanding af banen - og der afventes tilladelse til vores containere mv fra fredningsnævnet. 
 
Det vides ikke, om det beskæftigelsesprojekt, som hører til herude fortsætter. Det kan have 
betydning for området, men vi må afvente og se. 
  
Der var forældre workshop i forbindelse med ATK projektet i går. Der var ikke så mange 
deltagere, men det gik godt. 
 

4 Info fra udvalg 

 Sponsor 
Allan er i gang med et udkast til sponsor kontrakt. Har kontakt til NR omkring vedligehold af 125 
CC, som sponsorat. 
Mikael foreslog at de også blev hørt omkring vand-sponsor. Tang Byg og GM vil gerne være vand-
sponsor. 
 
Trænere 



   
 

Allan fortalte at der er blevet lavet aftale med Jesper K, aftalen gælder i 3 år. Jesper K skal give 
besked senest 14. dage før omkring træningsdage, så de kan komme i kalender, meldes ud på FB 
mm. 
Der vil blive lavet aftale Kim Alex når han er retur fra USA. 
 
ATK træning 
Allan er i gang med en folder omkring hvordan man kommer i gang med motocross. 
Morten vil gerne have at trænerne sætter dig sammen og finder ud af hvad målet med ATK 
træningen er. Er det for at tiltrække micro crossere, nye kørere eller ? 
Allan foreslog at der også blev lavet en folder vedrørende ATK træningen i AMcK. Folder skulle 
indeholder oplysninger om hvad det er klubben tilbyder – grund træning, basic viden omkring 
crossere, hvordan opfører man sig osv. 
Der skal laves en gmail konto til ATK trænerne, som kan bruges i foldere og lignende. 
 
Microbanen 
Jesper fortalte at der mangler de sidste 20 meter dræn, men det venter til banen ikke længere er 
så våd. 
 
Maxi banen 
Morten vil gerne vende banen, og vil gerne leje en gravemaskine/dozer til dette arbejde. Morten 
ser om det er muligt at lade sig gøre inden 1. maj. 
 
Klubhuset 
Eli vil give besked når Tutten åbner. 
Gitte har givet tilladelse til køb af en toaster til ca 1.000 kr. 
 
Vedligehold 
Når det ikke længere er frostvejr, vil Dan gennemgå højtryksrenserne. Der skal kigges på 
sikringerne, da de slår fra når højtryksrenserne tænder. 
Dan skal have besked hvis der er noget på det kørende materiel der skal repareres. 
Dan skal have klargjort den lille røde (IH) så den kan sælges. 
 
Stævner 
Mikael har fået løbstilladelse, der er styr på samaritter og der er sendt ansøgninger til politiet. 
Når dagene nærmer sig kommer der opslag på hjemmesiden / FB. 
Mikael spurgte om nogle havde lyst til at lave et arrangement i forbindelse med det sidste løb 
også fordi at det er et DM løb. Allan spurgte om det var muligt at der blev indkøbt nogle store 
pokaler til dette løb, da det er vigtigt for de små. Måske speaker, Vendelbo til interviews, artikler. 
Den bane som der skal køres løb på, vil blive lukket ugen op til løbet. 
 
Aktiviteter 
Den 9. august er der magic carpet. 
Gitte spurgte med hensyn til til de aktiviteter som medlemmerne havde givet udtryk for. 
Fællesspisning og fælles træningsture til Sverige. Allan ville kigge på nogle datoer fx sidst i maj 
med Sverige, hvor man kunne tage af sted fredag, hvor klubben kunne give noget mad og så var 
der fri træning dagen efter for egen regning. 
 



   
 

Hjemmesiden 
Gitte fortalte omkring det møde der havde været angående hjemmesiden. Vi har dog ikke hørt 
noget fra Jesper. Aftalt at Gitte rykker Jesper, så vi kan få taget en beslutning omkring 
hjemmesiden. 
 
DMU repræsentantsskabsmøde 
Jesper, Allan og Mikael deltager. Mikael sørger for tilmelding. 
 
Arbejdsdage 
Mikael, Allan og Dan vil deltage i arbejdsdagen. 
Arbejdsopgaver ? 
 
Træningsskole i uge 30 
Dan tager kontakt til Andreas Falden og Mathias Keller for at høre om vi har en aftale.  
 
 

3 Bestyrelsesmøder 

 Gitte kommer ikke til næste bestyrelsesmøde den 6. marts og Mikael og Gitte kommer ikke til det 
klubmesterskaberne 6. april og 3. august. 
 

 

Gitte Agerlin 

 

Vigtige datoer: 

6. februar – Bestyrelsesmøde 

3. marts - Arbejdsdag 

6. marts - Bestyrelsesmøde 

3. april- Bestyrelsesmøde 

6. april – Klubmesterskab 

7. april - Arbejdsdag 

1. maj- Bestyrelsesmøde 

4. maj – Klubmesterskab 

5. maj - Arbejdsdag 

29. maj- Bestyrelsesmøde 

2. juni - Arbejdsdag 

15. juni – DMU løb mini/max cup samt Pit Bike 

26. juni- Bestyrelsesmøde 

3. august – Klubmesterskab 

4. august - Arbejdsdag 

14. august- Bestyrelsesmøde 

17. august – DMU løb SM 3 afd 

23. august – KulturHavn 

24. august – KulturHavn 



   
 
25. august - KulturHavn 

31. august – DMU løb DM Micro 4. afd 

1. september - Arbejdsdag 

18. september- Bestyrelsesmøde 

21. september - Klubmesterskab 

5. oktober – Pokalfest 

6. oktober - Arbejdsdag 

9. oktober- Bestyrelsesmøde 

3. november - Arbejdsdag 

14. november - Generalforsamling 


