
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 1. maj 2019 

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

Afbud: Dan 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

2. Info fra brugerbestyrelsen 

 Der har ikke været noget møde siden sidst. 
  

3 Info fra formanden 

 Mikael har lavet et udkast til nye TL-lister til træningen, da der fremover skal noteres med 
vanding til KK, og derudover kan man anføre oplysning om kommentarer, uheld og noget som 
ikke virker. Jesper orienterer alle TL. 
 
Mikael var blevet kontaktet af KK, da kommunen overvejede brugerbetaling på anlægget.  Mikael 
vil, sammen med brugerbestyrelsen, arbejde på at anlægge vil blive undtaget, qua det store antal 
frivillige arbejdstimer som klubbens medlemmer ligger. 
 
Jesper følger projektet med DMU og DIF, omkring unge fra udsatte boligområder. Det går godt.  
 
Der er kommet mail fra DMU angående klubmøder, der er møde den 6.6. i Hedeland, alle fra 
bestyrelsen kan deltage. Mikael tager afsted. Resten af bestyrelsen skal give svar til næste 
bestyrelsesmøde den 29.5. 
 
Der er kommet mail fra DMU angående ”kassererkursus”. Umiddelbart deltager ingen fra 
bestyrelsen. 
 
Tilladelses til vores containere, ser ud til snart at falde på plads. Mikael har fået positivt svar fra 
KK. 
 
Mikael fortalte at Dan har givet projektet (CAB) nogle småopgaver herude, da de manglede noget 
at lave.  
 
Mikael vil høre KK om der er noget nyt vedrørende bommen til området. 
 

4 Info fra udvalg 

 Kasseren 
Der er p.t. 106 medlemmer i klubben.  
 
Hjemmesiden 
Allan har fået svar fra Dana Web – der skal betales forud uanset om der vælges 2/6 års periode. 
Allan har hørt fra Jens fra Hedeland, og har fået nogle priser, som virker fornuftige. Det blev 
aftalt at vi (Peter K, Allan og Gitte) holder et møde med ham. Gitte tager kontakt til Peter og giver 
Allan besked. 
  
 



   
 

Sponsor 
Allan har højst sandsynligvis skaffet en ny sponsor. Han vil tage kontakt til ham i morgen, for at 
høre hvad han har besluttet, da Slangerup cross klub også har kontaktet ham. 
Mikael vil tage kontakt til J.Ø, for at høre om han vil være sponsor. 
Jesper vil tage kontakt til Bo Filten, for at høre om han vil være sponsor. 
Mikael mangler nogle ”filer” til tryk på vandflaskerne, ellers er det på plads med Tang Byg og GM. 
 
Trænere 
Det går godt med ATK træningen, der er p.t. afholdt en træning. 
Der vil snart blive meldt en dato ud for næste træning. 
Jesper K har meldt datoer ud for træningsdato. De skal oprettes som begivenheder og i 
kalenderen. Gitte sørger for det. 
 
Træningsskole i uge 30. 
Træningsskolen er lagt på løbskalenderen, der er ikke tilmeldt nogle endnu. 
Gitte/Mikael laver et opslag/begivenheder på facebook, og beder Matthias og Andreas om at 
reklamere for det. 
  
Microbanen 
Per Winther har lavet nogle hop i dag, og Allan har ordnet problemerne med vandet. På søndag 
vil blive der blive lavet flagposter. Der skal laves 7 flag til disse. 
 
Arbejdsdag 
Der skal være arbejdsdag på søndag, den bliver fra 9 – 17. Mikael laver opslag til FB. Man kan 
enten komme hele dagen (2 klip) eller en halv (1 klip). Der skal sørges for forplejning både 
morgen og frokost.  
Jesper kommer fra morgenstunden, og Mikael fra efter frokost. 
Der skal laves nye numre til ventezonen, males. 
 
Klubmesterskabet 
Allan har fået en forespørgsel om micro klubmesterskabet på lørdag kan flyttes. Årsagen er at 
flere kørere skal ud og køre løb. Det har dog vist sig at det drejer sig om en enkelt kører. Det blev 
besluttet at vi ikke flytter afdelingen. 
Gitte og Berit tager tidtagningen. Jesper er stævneleder. Ved indskrivningen hører Gitte om 
hjælpere til løb og kulturdagene. 
Freddy snakker med Eli omkring mad til klubmesterskabet. 
 
Officielle DMU løb 
Alle tilladelser er indhentet. Mikael har skrevet til DMU, da han ikke kan rette tillægsreglerne. 
Der blev snakket om at invitere sponsorne til micro løbet. 
 
Maxi banen 
Der er blevet lavet om på banen. 3’hoppet er blevet ændret. Rasmus og Kryger har hjulpet. 
Der er kommet banemarkeringer. 
Der skal bestilles banesyn til både micro og maxi banen, samt afkortet maxi bane. Jesper tager 
kontakt til DMU. 
 



   
 

Klubhuset 
Der skal købes en microovn og en toaster. Gitte giver Eli besked om at hun blot kan købe det. 
 
Vedligehold 
Der er blevet bestilt nyt slæb.  
Morten vil undersøge hvad et nyt slæb, og en hydraulisk pind til traktoren koster. 
 

3 Eventuelt 

  
 

 

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 


