
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 15. juli 2020. 

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

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

2. Konstituering af bestyrelsen 

 Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 
Sponsorudvalg: Kontaktperson Johan - Allan hjælper til 
Træningsudvalg: Kontaktperson Allan - Johan hjælper til 
Klubhus- og festudvalg:  Johan 
 
Følgende blev flyttet fra Klubhus- og festudvalg 
Kontakt til Tutten: Gitte 
Miljø: Mikael 
 
Stævneudvalg: Kontaktperson Mikael  
Vedligeholdelsesudvalg: Kontaktperson Dan 
Aktivitetsudvalg: hele bestyrelsen 
Mini/Maxi udvalg – Kontaktpersoner Morten og Lars 
Micro udvalg – Kontaktpersoner Morten og Lars  
 
Gitte sørger for at få opdateret hjemmesiden med nye kontaktpersoner og bestyrelsesoversigt. 
 

3 Info fra formanden 

 Mikael har fået miljøgodkendelsen, og den gælder fra nu af.   
Miljøgodkendelsen kræver at der skiltes at kørsel udenfor åbningstiderne er forbudt, samt info 
omkring området. 
Sikkerheds-/Info tavlen fra DMU bliver leveret i løbet af august.  
 
Der er nogle problemer med at nogle kørere ikke indskriver sig – specielt et problem på 
microbanen – skal der skiltes at de skal skal huske tilmelding inden de træner. 
Derudover er der også nogle fremmede kører som snyder med betalingen.  
Gitte undersøger om det er muligt at få installeret MyShop på en telefon som kan ligge i klubben, 
som TL kan have for at kontrollere om der bliver betalt via MobilePay. 
Mikael undersøger om han har en telefon liggende. 
 
Vaskepladsen er næsten færdig, der mangler lidt finish blandt andet en rist, så cyklerne ikke 
falder i revnen. Henlægges til der er tid. 
Katrine har skrevet til Jesper Horstman, der er smed for at høre om pris. 
 
EyeTrack er stort set leveret. Tilskuddet fra DMU er modtaget, mangler dog fakturaen fra 
italierne. Mikael har sendt installationsvejledning til bestyrelsen. Det blev aftalt at efter 
sommerferien i ca uge 33 vil installation blive pågyndt. Der vil blive indkaldt til ad-hoc 
arbejdsdage. 
 
DIF projekt med andelscross er blevet sendt afsted, men dette er også på hold hos DIF på grund 
af covid-19.  
 
Sjælør Boulevard har tømt containeren. Containeren kan blive brugt banemateriale mv.   Der 
mangler låsebum. 



   
 

 
Vi har fået tildelt løb den 26. september. Det er ikke besluttet om det er i samarbejde med 
ungdomsringen. Der blev aftalt at der holdes åbent mandag og tirsdag, men der lukkes torsdag. 
Flagzoner, banen mv ordnes onsdag – fredag, hvor der afholdes arbejdsdage. 
Mikael kontakter BMX banen, så der bliver lukket på løbsdagen, da vi får brug for meget plads 
pga corona reglerne. 
  
Bestyrelsen aftalte at der afholdes klubmesterskab den 22. – 23. august og 3. – 4. oktober.  
Gitte laver begivenheder på FB og retter kalenderen. 
 
Samaritterne kan afholde førstehjælpskursus, vi aftalte at vi skal have lavet et kursus for TL. 
 

4 Info fra udvalg 

 Microbanen 
Intet nyt. Nogle af hoppene er blevet for spidse, Allan snakker med Per om det. Der mangler 
stadig flis. Morten og Lars forhører sig ad hos RGS. 
 
Tilmelding til træningen 
Det kører fint uden, så det fortsættes. 
 
Prøvecross 
Det gik godt sidst. Der er aftalt ny prøvedag lørdag den 18.7. Dan, Mikkel, Mikael, Gitte, Allan, 
Katrine og Morten kommer fra bestyrelsen. Bertram og hans far kommer til kl. 12. 
Gitte snakker med Katrine i morgen, om der skal rykkes rundt på deltagere.  
Allan og Katrine tager morgenmad med. 
Det ændres til at man kun kan få lov til at prøve 2 gange. 
Hjemmesiden opdateres med at der ikke er prøvecross før til ultimo august. Gitte har lavet et 
formular, således at al info omkring prøvecross ligger et sted. Formularen vil blive lagt på 
hjemmesiden. 
 
Støjmåling 
Den nye støjmåler er kommet. Katrine vil gerne støjmåle en dag.  
Peter har kontaktet MyLaps for at undersøge om den nye XR2 server kan sende information til 
CB Racing plan. Hvis det glipper så må vi købe en ny decoder. 
 
Kasseren 
Der er nu 123 medlemmer, heraf 14 klub 2 medlemmer. 
 
Vi mangler at få faktura for EyeTrack og banebygning. Aftalt at Lars rykker Hedegaard. 
 
Der er købt plastic kopper for sidste gang. Der er blevet indkøbt 20 porcelænskopper til salg (100 
kr. pr stk) Når der ikke er flere plastic kopper skal man selv medtage en kop eller man kan købe 
en hvis man vil have kaffe. Det vil blive meldt ud på FB og mail. 
 
Transpondere 
Mikael sender mail rundt når der er hørt fra DMU vedr transponder. 
 
Maxi banen 
Allan går i gang med at lave vandingsanlæg.  
 
Klubhuset 



   
 

Eli holder ferie i 3 uger – 29 – 31. Det er meldt ud på FB. 
 
Portene 
Allan har ikke hørt noget med godkendelse af porten der skal opsættes ved indkørsel til området. 
 
Porten til microbanen er kommet. 
 

3 Eventuelt 

 Ikke det store fremmøde på generalforsamlingen. Vi må jo gøre det godt nok! 
 
Gummigeden virker ikke p.t, Dan kigger på den. 
 
Morten vil gerne have en ny gummiged. 
 
Der var snak omkring at flytte John Deer ind ved banen, så man kan trække banen af umiddelbart 
efter træningen, og ikke vendte på at bilerne er væk, så den kan komme ud af garagen. 
 
På generalforsamlingen blev nævnt en App til arbejdsopgaver. Det blev aftalt at bestyrelsen 
inden næste bestyrelsesmøde får noteret arbejdsopgaver ned og sender dem til Gitte, som vil 
samle op på det. Alex (Mortens kæreste) vil gerne stå for koordineringen af opgaverne. 
 
Gitte sender sommermail ud til alle medlemmer med vigtige datoer. 
 
Datoer for arbejdsdage og bestyrelsesmøder blev revideret, se nedenfor. 
 

 

 

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

2. august, 14. august, 13. september, 23.9, 24.9, 25.9 (før løbet), 25. oktober.   

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder: 26. februar, 25. marts, 13. maj, 17. juni, 12. august, 9. 

september, 16. september, 14. oktober, 18. november.   

Gitte Agerlin 

 


