Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. februar 2017
Til stede: Mikael, Freddy, Jesper, Dan, Morten, Jørgen K og Gitte (referent).
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Godkendelse af sidste referat
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Referatet fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
Information og beslutninger
Morten oplyste at der bliver lavet bane første weekend i marts, der kommer maskiner om
fredagen. Der kommer en ekstra gravemaskine, som der skal sørges for transport til. Morten
sørger for det.
Der skal være diesel til denne weekend.
Arbejdsdagen er i weekenden efter (den 12. marts)
Der er skaffet vinduer til det nye klubhus, som skal sættes i, eventuelt i samme weekend
som banearbejdet.
Mikael sørger for at lave et opslag til træningslejren i uge 30 til FB. Dan har kontakt til
trænerne og de er klar.
Jørgen foreslog at man skal tilmelde sig til arbejdsdagen, så man ved om der kommer
nogle. Det blev diskuteret frem og tilbage med fordele/ulemper. Indtil videre fortsættes som
hidtil.
Dan er i gang med at reparere den røde traktor, p.t. har han ikke brug for yderligere hjælp.
Løftearmene til John Deer er sat på igen.
Der er møde i baneudvalget den 28. februar. Jesper vil komme og orientere om, hvor der
ligger kloakrør til dræn. Der skal også snakkes omkring støjvold på micro banen.
Årsagen til at der skal laves støjvold på micro banen ud mod vejen, er at der kommer en
campingplads på den anden siden af vejen. Jesper tager sig af at lave støjvolden.
Jesper får snart flyttet containerne så der bliver plads til maskinerne.
De nye højtryksrensere skal installeres på vaskepladsen. Dan har kontakt til en som vil
hjælpe. Eventuelt vil det være en god ide at flytte tilslutningen til der hvor vaskemaskinen
har stået.
Der var snak om en yderligere vaskeplads oppe ved det nye klubhus.
Industrivaskemaskinen og tørretromleren flyttes ned i det ”gamle” klubhus.
Dan og Johnny vil gerne have tænd og sluk på alle dysserne til vandingsanlægget, så man
undgår tørre/meget våde pletter på banen. Det drejer sig om 30-40 stik. Årsagen er at de vil
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ændre den måde at dysserne står ude på banen. Fremover skulle de sættes ned i et plasticrør
– som bankes ned.
Mikael gjorde opmærksom på at i sin tid blevet vandingsanlægget lavet, så man kan tage
dysserne ned. Inden at ændringen laves, så det skal lige undersøges nærmere først, da det
vil være svært at få banket plasticrør ned.
Der skal indkøbes murerbaljer til banen, der kan benyttes til at smide sten op – har tidligere
været besluttet på en baneudvalgsmøde. Jesper køber.
Jørgen foreslog at banen bliver markeret, og det kunne gøres ved at købe noget vandslange
som stikkes ned. Der laves et forsøg. Jørgen køber noget vandslange.
Jørgen foreslog at man anvendte net som spor adskillelse i stedet for pladerne. Det kan lade
sige gøre de steder, hvor det ikke skal være et sikkerhedshegn, men blot markering. Der
skulle være materialer, som kan anvendes. Det blev aftalt at man tager fat i det når banen er
færdig.
Jørgen spurgte til startbommen. Jesper har fået tilbud.
Aftalt at det kun skal være bunden som skal galvaniseres, selve bommene/bøjlerne skal blot
være i jern. Bommen skal have split start.
Den ”gamle” startudløseren ligger nede på banen. Jesper beder om nyt tilbud. Jørgen
forsøger at få et tilbud i løbet af en uge.
Jørgen spurgte til flagpigerne. P.t. er der ikke så megen tid til at få dem lavet, da banen har
første prioritet. Da alt er købt ind, vil man forsøge at samle 4 stk, så man har til træningen,
til arbejdsdagen 12. marts.
Nogle af boksene til flagposterne skal renoveres. Det ville være et emne til arbejdsdagen
den 12. marts.
Der blev snakket omkring flagposter under træningen, da det er et problem. Forskellige
løsninger blev drøftet.
Gitte fortalte at der var blevet købt 2 pc’ere til AMB systemet.
Det blev aftalt at vi tager placeringen af tællerhuset til næste bestyrelsesmøde.
Opslaget som Jørgen havde lavet til ryttergården blev godkendt af bestyrelsen. Dan fortalte
at vi kan få oliemåtter til klubben. Mikael sørger for at få lavet skiltene.
Gitte fortalte at telefonnr til mobilepay flyttes til Oister da Telia lukker taletidskort. Der vil
blive lavet en telefonsvarer besked der henviser til hjemmesiden.
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Klubmesterskab
Det blev aftalt at der skulle køres afdelinger følgende dage: 1. april, 22. april, 1. juli, 9.
september, 7. oktober.
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Pokalfest afholdes lørdag den 28. oktober.
Gitte sørger for at tilrette kalenderen.
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Investeringer, ansøgninger mv
Mikael har ansøgt en pulje hos Københavns Kommune for at få nogle penge til det nye
klubhus.
Mikael har sendt forespørgsel afsted til DMU om en trailer fyldt med alt til prøvecross, som
klubberne kan låne/leje til prøvecross på fx markeder mv.
Mikael spurgte til de udviklingsønsker han havde sendt rundt angående Motorbanen. De
enkelte udviklingsønsker blev gennemgået.
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Ordet frit
Der blev snakket omkring åbningstiden i tutten.
Et mulighed kunne være, at når der ikke er åbnet i tutten, kunne træningslederen sælge
sodavand og eventuelt frosne pølser som kan grilles (kræver at der købes kul, som kan stå
der).
Mikael foreslog at rummet ved siden træningsleder rummet blev ændret til et opholdsrum.
Badet skulle inddrages til toilet, og skabene skulle fjernes. I den væg, der er ud mod banen
og hvor der p.t. står skabe, kunne der sættes et vindue i, og der kunne sættes nogle
borde/stole op så man kan sidde der.
Jørgen spurgte til hvordan prøvecross fungere. Jesper står for det, både udlejning og
vedligeholdelse.

Gitte Agerlin
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