
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 9. oktober 2019 

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

Afbud: Dan 

1. Godkendelse af referat 

 Referatet godkendt 

2. Diverse 

 Da Morten skulle gå tidligt blev de vigtige ting taget først. 
 
Regnskabet for 1.10.2018 – 30.9.2019, indbydelse og dagsorden til generalforsamlingen samt 
bestyrelsens forslag til vedtægterne blev gennemgået. Regnskabet blev underskrevet, og der var 
ingen bemærkninger til indbydelsen. 
 
Mikael har i mandags snakket med Thomas Bangsmand omkring et samarbejde med Ballerup. 
Bestyrelsen blev enige om følgende: 
De træner gratis på micro banen, max 65 cc. 
De kan deltage i vores klubmesterskab på lige vilkår som AMcK kørere. 
Aftalen skal selvfølgelig gælde begge veje. Mikael sender oplægget til Ballerup, men uanset hvad 
så skal aftalen revideres efter næste sæson. 
 
Arbejdsdagen den 20.10 
Sikring af klubhuset mv. 
Lys i ryttergården og eventuelt på micro banen. 
Mikael sørger for opslag på FB 
 
Køb af gravemaskine. 
Morten spurgte omkring køb af en gravemaskine. Dan har fundet en til kr. 130.000, som står i 
Ålborg. Der var en del snak omkring de forskellige maskiner. Det blev aftalt at der skal kigges på 
gravemaskinen inden et køb. Hvis der købes en gravemaskine, skal det overvejes om nogle af de 
andre maskiner skal sælges.  
 
Arbejdsklip 
Listen blev gennemgået og ajourført efter bedste evne. Aftalt at Gitte sender en mail ud til dem 
på listen. 
 
Prøvecross 
Der har været mange ture med prøvecross, nogle kommer uanmeldt. På hjemmesiden står at de 
må prøve 6 gange, det skal ændres til 3 gange. 
Der skal oprettes en mail som skal være indgangsvinklen til prøvecross. 
Der skal laves en ”flyver” med info omkring prøvekørsel – de samme oplysninger som står på 
hjemmesiden. 
Aftalt at vi lukker ned for prøvecross nu. Hjemmesiden ajourføres. 
De andre ting tager vi sammen med den nye hjemmeside. 
 
Klubaftener 
Der vil være 5 aftener startende den 8. januar og slut den 4. marts. Kalenderen ajourføres. 



   
 

PW’erne skal gennemrenoveres med nyt plastic osv. De andre skal undersøges for hvad der er 
galt med dem. 
 
E-bike på microbanen. 
Der var kommet en henvendelse fra DMU angående e-bike. Jesper Kjær havde henvendt sig til 
DMU for at høre om der måtte køre e-bike på mico banen. DMU – herunder SK og SU – syntes 
det lyder spændende.  
Efter snak om det i bestyrelsen, kom vi frem til at vi ikke er interesseret i at have ”store” cykler 
på micro banen.  
 
Andelscrossere. 
Mikael vil få skrevet en ansøgning til udviklingspuljen hos DMU. Ansøgningen vil gå på indkøb af 
crossere, således at man kan tilbyde nye medlemmer en andel af en crosser. 
 
Klubarbejdet 
Vi bliver nødt til at få medlemmerne engagerede noget mere i klubarbejdet. Der var en snak 
omkring hvordan vi får løst problemet.  
Vi blev enige om at tildele medlemmerne flagposter, arbejdsdage, KulturHavn og pokalfest når 
de er blevet indmeldt, og vi har styr på kalenderen. 
I forbindelse med arbejdsdagene skal bestyrelsen måneden inden aftale hvad der skal laves på 
dagen, så dem der er påsat arbejdsdagen får informationen og meddelelse om mødetidspunkt. 
 

 

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 – AFLYST 

10. juli – Bestyrelsesmøde - NY 

3. august – Klubmesterskab - AFLYST 

4. august – Arbejdsdag – AFLYST 

11. august – Arbejdsdag - NY 



   
 
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 

20. september – Klubmesterskab NY 

21. september - Klubmesterskab 

5. oktober – Pokalfest 

6. oktober – Arbejdsdag - AFLYST 

9. oktober- Bestyrelsesmøde 

20. oktober - Arbejdsdag  

3. november - Arbejdsdag 

14. november - Generalforsamling 


