
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2020. 

Til stede: Mikael, Morten, Allan, Lars, Dan og Gitte 

Afbud. Freddy 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

2. Info fra brugerbestyrelsen 

 Der har ikke været afholdt nogle møder på grund af covid-19. 
 

3 Info fra formanden 

 Intet nyt vedrørende miljøgodkendelsen. 
 
DMU har givet tilsagn om tilskud til EyeTrack, så Mikael har bestilt anlæg til 5 hop i dag. Det 
bliver leveret om ca 6 uger. Vi skal selv opsætte det.  
 
DIF projekt med andelscross er blevet sendt afsted, men det er også på hold hos DIF på grund af 
covid-19. 
 
Mikael har skrevet til klubben på Sjælør Boulevard at de skal tømme containeren, da de ikke har 
været her i 4 år.  Så kan vi nemlig bruge containeren til banemateriale mv. 
 

4 Info fra udvalg 

 Microbanen 
Ifølge Per Winther er banen ok. Der mangler nogle hegn mellem nogle spor, og malet de sidste 
flagposter og tag. Vandingsanlægget er i orden og trappen er flyttet.  
 
Kasseren 
En lille stigning i antallet af medlemmer til 67 personer. Mangler nogle regninger fra Allan. 
 
Maxi banen 
Banen er lavet og vandingsanlægget er næste færdig – bliver færdig i denne uge. Der mangler et 
par flagposter på banen, de er bygget, skal blot lige på plads. 
 
Der er stadig nogle af flagposterne, som er den gamle model, og som godt kunne blive skiftet. 
Det blev aftalt at det må vente til efter sommerferien. 
 
Klubhuset 
Eli har flere gang spurgt til åbning af banen, så hun kunne åbne Tutten. Men problemet er at vi 
ikke må åbne på grund af covid-19. 
 
Vakseplads 
Vi skal have højtryksspulerne til at fungere, da vi ikke har penge til nye. 
Der er nøgle til højtryksspulerne i taske til TL. 
 
Vaskepladsen er i gang med at blive ændret. Der er bestilt materialer til det. Og derefter skal der 
støbes. 
 
Porten til banen er færdiglavet, så der skal laves støbekasse til den. Når støbekassen er færdig 
kan der bestilles beton.  
Når porten er lavet, skal der laves strøm og netværk til porten. 



   
 

 
Mikael vil prøve at skrive til Godhavn, de har vist lavet porten til microbanen færdig. 
  
Prøvecross dag må vente indtil at situationen med covid-19 er normaliseret. 
 
Åbning af banen 
Dan havde sendt mail ud hvordan der havde været problemer på banerne i Brande og Morsø 
hvor kørerne havde fået bøde. Og i weekenden blevet uddelt bøder i Slagelse.  
Mikael vil høre politiet ad i morgen. Hvis der er den mindste tvivl om antallet skal der ikke åbnes.  
 
Løb 
Vi må afvente og se hvad DMU melder ud omkring løb, når fase 2 i covid-19 bliver meldt. 
Aftalt at vi samles når vi hører fra DMU omkring løb. 
 

3 Eventuelt 

 Thomas Kongshøj har kontaktet klubben. Mikael tager kontakt til Thomas, og fortælle at aftalen 
er den samme som blev aftalt på bestyrelsesmødet i februar. 
 
Der var snak omkring vedligehold af banen. Mikael foreslog at man skiftedes til at ordne banen. 
Mikael vil gerne ordne den om mandagen. Og så kunne Morten, Dan og Lars gøre det når de har 
en TL vagt.  
 

 

 

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.   

Gitte Agerlin 

 


