
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 6. marts 2019 

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

Afbud: Freddy 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

2. Info fra brugerbestyrelsen 

 Der var møde i brugerbestyrelsen 27.2, hvor der blev snakket omkring investeringer. Københavns 
Ejendomme har fået en prioriteret liste fra Mikael, så nu venter vi blot på at de vender tilbage. 
Der var ikke blevet snakket omkring rengøring, men Mikael vil sende det til Rune, så det kan blive 
behandlet sammen med det andet. 
  

3 Info fra formanden 

 Mikael og Jesper var til repræsentantskabsmøde i lørdags (2.3). Der var ikke noget som berører 
os direkte oppe på repræsentantskabsmødet. 
På mødet var der var snak om nedlæggelse af mx-fonden, dette blev ikke til noget, men det gav 
inspiration til at vi skulle forsøge at søge fonden om et tilskud, da klubben ikke tidligere har fået 
tilskud. 
 
Projektet med de udsatte unge i samarbejde med DMU og PUK er blevet godkendt. Mikael har 
kontakt til PUK og DMU og der er også kontakt til nogle gademedarbejdere. Jesper K bliver 
kontaktperson herude. 
 

4 Info fra udvalg 

 Kassereren 
Økonomien blev gennemgået, det ser fornuftigt ud. Vi kommer dog ikke til at overholde 
budgettet, da der er blevet indkøb ny traktor, og udgifterne til pokalfesten blev også 
overskredet. 
 
Vi har fået en mail fra Jesper Fuglsang vedrørende hjemmesiden, som dog ikke indeholdt 
oplysning om prisen på driften. Vi blev enige om at det vil blive for dyrt for klubben i forhold til 
hvad behovet er for hjemmesiden. Aftalt at Gitte sender en mail til Jesper og takker nej til 
tilbuddet. 
Det blev aftalt at arbejdsgruppen (Peter L. Kristiansen, Allan Jürs og Gitte) arbejder videre med 
hjemmesiden, da den trænger til en ansigtsløft. 
  
Sponsor 
Allan har snakket med NR omkring 125 CC, der skal skiftes en geararm. Umiddelbart vil denne 
reparation dække sidste års tilskud, hvis der ikke dukker noget uventet op. Allan vil sørge for at få 
afleveret motoren til ham.  
Mikael har fået besked fra Mikkel Vendelboe, om at vi igen i år vil få en sponsor pakke fra 24 MX, 
samt en rabat kode til klubbens medlemmer. 
Mikael er i gang med at få designet mærkater til vand flaskerne til de vandsponsorere der 
allerede er (GM Byg og Tang byg). 
 
 



   
 

Trænere 
Allan har snakket med Kim Alex, og han vil gerne være træner på de vilkår der har været snakket 
om. Mikael laver en kontrakt til ham. 
 
Træningsskole i uge 30. 
Andreas og Mathias har fået ferie i uge 30, så træningsskolen bliver til noget. Der skal KUN være 
tilmelding via DMU. Mikael sørger for at få oprettet det hos DMU. 
Andreas og Mathias sørger også for at reklamere for det. 
  
ATK træning 
Allan har lavet et første udkast til folderen omkring hvordan man kommer i gang med motocross. 
 
Allan havde fået noget materiale vedrørende kost fra DMU – Emil Larsen da de var på 
trænerkursus i sidste weekend.  
Det blev aftalt at materialet skal på hjemmesiden med kildeangivelse. Allan sender det så vi kan 
få det på hjemmesiden. 
 
Microbanen 
Banen er våd ! 
 
Maxi banen 
Der skal købes nogle nye markeringerne til banen. Det blev aftalt at vi vil søge mx-fonden om 
penge til det. 
Der skal noget mere jord på banen. 
Der kigges efter en gravemaskine, der er søgt penge hos brugerbestyrelsen. 
Der blev snakket omkring maskinerne skulle parkeres under terrassen, så de ikke fylder i 
ryttergården. 
DMU henstiller til at banen ikke bliver ændret lige før en løb. Hvis der skal jord på banen, skal det 
ske en måned før, så det kan nå at sætte sig. Den sidste måned før løbet er det så ”blot” 
vedligehold. 
  
Vi har fået en del gittermaster over fra Valby idrætspark, disse skal anvendes til lysmaster på 
området, blandt andet i ryttergården og ved microbanen. Der blev snakket om at resten 
eventuelt kunne bruges til mål zone på maxi-banen. 
 
Der var snak omkring ny belægning til vaskepladsen. 
 
Klubhuset 
Eli fik gjort rent i lørdags, så hun er klar til at åbne. 
 
Vedligehold 
Den lille røde (IH) er blevet solgt, og der er købt en ny traktor (Massey Fergusson), som kommer i 
morgen tidlig.  
Det blev aftalt at når dækkene bliver skiftet på John Deere, så skal den nye traktor gennemgåes. 
Der skal laves servicebøger på alle traktorerne. Dan sørger for at lavet servicebøger. 
Der blev snakket omkring nyt slæb til at ordne banerne med. Dan vil høre smeden hvad det vil 
koste. 



   
 

 
Stævner 
Der skal laves forkortet tillægsregler til løbene. Jesper skal lave dem. 
 
Gitte laver en mail til medlemmerne og hører om nogle har lyst til at deltage i en arbejdsgruppe 
omkring sidste løb – DM for microerne. Allan meldte sig til arbejdsgruppen. 
 
Klubmesterskaberne skal oprettes som begivenheder på FB. 
 
Aktiviteter 
Der er ”Åbent hus” dag den 27. april. Der er kommet materiale fra DMU. Allan kommer, der 
bliver skrevet ud omkring hjælpere til dagen. 
Der skal også bruges hjælpere til KulturHavn i 23. og 24. august 
Der skal være skrueaften torsdag den 14. marts. Det kommer i kalenderen og der bliver skrevet 
ud til medlemmerne. 
 
Arbejdsdage 
Der er arbejdsdag på søndag. Jesper K kommer. Der blev snakket omkring hvad der skal laves – 
microbanen mv. 
 

3 Eventuelt 

 Der skal skrives ud til medlemmerne omkring hjælpere til løb, KulturHavn mv. 
 
Allan er gået i gang med toiletterne. 
 
Mikael har fået anlægget der skal bruges til at kalde flagsposter ud på banen. Mikael vil sætte det 
til snarest, så det kan komme i brug. Tanken er at alle TL kan indtale en besked. Alle beskederne 
vil så komme random når der trykkes på knappen. Når anlægget er installeret vil TL få besked. 
 

 

Gitte Agerlin 

 

Vigtige datoer: 

6. februar – Bestyrelsesmøde 

6. marts – Bestyrelsesmøde 

10. marts - Arbejdsdag 

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 


