
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 26. februar 2020. 

Til stede: Mikael, Morten, Allan og Lars. 

Afbud. Gitte, Freddy og Dan 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

2. Info fra brugerbestyrelsen 

 Budget for 2020 er godkendt,- så der er rigeligt med opgaver at tage fat på. 
 

3 Info fra formanden 

 Materiale til Center for Miljø er sendt afsted. 
Afventer deres afklarende spørgsmål. 
 
 

4 Info fra udvalg 

 Microbanen 
Der er lavet dræn på microbanen.  Når vejret er til det, skal der lejes en lille gravemaskine ,s så 
de sidste småting, kan blive rettet. 
 
Kasseren 
Fraværende 
 
Maxi banen 
Ændringer af banen, skal foregå primo marts, men det er afhængig af vejret. 
 
Klubhuset 
 
Freddy tjekker med Eli ,om de er klar til at køre Tutten eet år endnu. 
 
Vi skal skaffe nøgle til Højtryksspulere, så alle TL har adgang. ( nøgle er i tasken ) 
Højtryksspulere, bør også kunne køre, uden at TL skal låse op og i. 
 
Der er ønske om at lave en vaskeplads mere, og måske med lidt bedre opdeling 
 
4. april vil være en prøvedag, hvor vi skal have så mange nye prøvekørsler igennem som muligt,- 
da det så vil lette arbejdet meget for Allan og Mikael, fremadrettet, ALLE fra bestyrelsen skal 
deltage ,  vi finder på noget hygge i løbet af dagen, eller efter træning.! 
 

3 Eventuelt 

 Der var en del snak vedr. leje af baner, og hvordan vi sikre en fornuftig opretning, samt 
vedligehold. Eet forslag var at lave banelejer betale direkte for vedligehold. 
Dette skal dog lige godkendes hele vejen rundt. 
 
 

 

 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage  Der blev aftalt følgende arbejdsdage: 29. marts, 8. maj, 31. maj, 5. juni, 

2. august, 14. august, 13. september, 25. oktober.   



   
 
Der blev aftalt følgende møder: 26. februar, 25. marts, 13. maj, 17. juni, 12. august, 16. september, 14. 

oktober, 18. november.   

 

 

 

Mikael Andersen 

 


