
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2020. 

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

Afbud: Lars 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

2. DIF projekt med andelscrosser 

 Vi har fået tilsagn om 50.000 kr. fra DIF. Da vi har ikke fået alle de penge, som vi har ansøgt om, 
blev det aftalt at nedscalere projektet.  
 
Prisen for en andelscrosser vil blive 5.000 kr som dækker lån af crosser, licens og medlemskab. 
Tøj og sikkerhedsudstyr tages fra prøvecross tøjet, men det opfordres til at de selv anskaffer 
deres tøj. 
 
Allan tager kontakt til YSR for at få en pris/tilbud på 4 crossere (2 pw’er 50 og 2 CR 110) samt på 
et sæt tøj. OPDATERING – tilbud er er modtaget 14.8 
 
Mikael forsøger at lave en flyer til KulturHavn, som kan afleveres til de interesserede omkring 
andelscrosser. 
 

3 Info fra formanden 

 Miljøgodkendelse 
Ifølge miljøgodkendelsen skal åbningstiderne fremgå af hjemmesiden. Det blev aftalt at vi 
undersøger om Motorbanen åbningstider kan kommer til at ligge på Københavns Kommunes 
hjemmeside https://idraetkulturs.kk.dk/motorbanen OPDATERING – KK side er blevet opdateret 
med åbningstider pr. 13.8 
 
Ifølge miljøgodkendelsen skal naboer orienteres om løb. Der er blevet hængt en oversigt over løb 
ovre hos kolonihaven. Oversigten bliver sendt til Sluseholmen. 
 
Sikkerheds-/Info tavlen fra DMU er endnu ikke blevet leveret. OPDATERINGE – tavlerne er 
modtaget pr. 14.8 
 
Betaling fra fremmede kørere. 
TL er mere opmærksom på indskrivningen efter der har været problemer med betalingen. 
Mikael har fundet en telefon, så Gitte finder et abonnement, så der kan ligge en telefon med 
MyShop, der hvor man kan se indbetalinger til klubbens MobilePay. Dette vil gøre at TL kan 
konstatere at der bliver betalt. 
 
Vaskepladsen 
Vaskepladsen er næsten færdig, der mangler lidt finish blandt andet en rist, så cyklerne ikke 
falder i revnen. Henlægges til der er tid. 
Jesper Horstman, der er smed, har været ude og kigge. Allan tager kontakt for at høre om prisen. 
 
EyeTrack 
EyeTrack er leveret. Det blev aftalt af 10., 11 oktober skal der graves til kablerne. 
 
DMU løb 
Ungdomsringen vil gerne låne banen til træning den 10.9 inden løbet den 26.9. Mikael tager 
kontakt for at høre om det kan blive inden vores træning. 

https://idraetkulturs.kk.dk/motorbanen


   
 

Allan og Morten vil lave en tilsvarende ATK træning den 17.9, for de af vores egne medlemmer, 
som er tilmeldt løbet. 
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 har kontaktet BMX banen, at de skal holde lukket på løbsdagen, da vi får brug for meget 
plads pga corona reglerne. 
Der er kommet politi tilladelse og samaritterne kommer også. 
Der skal tjekkes op på antallet af flag. 
Når klasserne er opdelt skal der indkøbes pokaler. 
  
Klubmesterskabet 
Det blev aftalt at Gitte laver mail vedrørende klubmesterskabet den 22. – 23. august til 
medlemmerne, og en tilmeldingsformular, så de kan tilmelde sig til klubmesterskabet og maden. 
Der bliver også lavet begivenhed på FB. 
Allan tager morgenbrød med den 23.8. 
Gitte tager kontakt til Eli med mad den 22.8. Vi snakkede om følgende priser for andre end 
kørerne som er gratis: 150 pr person lørdag aften, og 50 kr. for morgenmad. 
OPDATERING – mail er udsendt med tilmeldingsformuler og begivenhed på FB oprettet. Eli 
ønsker ikke at stå for forplejning til klubmesterskabet. 
 
Pigerne og nybegynderne var glade for træningen i mandags med Kenneth Villadsen og Allan. 
 

4 Info fra udvalg 

 Microbanen 
Allan har snakket med Per Winther. Der er stadig nogle småting der skal ordnes vedr vandingen. 
Og de hop som er blevet for spidse vil også blive ændret – nu når gravkoen virker. 
Ifølge banegodkendelsen mangler der en adskillelse mellem x og y, der skal stå noget permanet, 
således at de heller ikke kan ”skære banen over” til træningen. 
Nogle af flagposterne mangler at blive malet. Allan sørger for at købe maling til flagposterne 
OPDATERING - maling er leveret i både grøn og hvid pr. 14.8 
 
Prøvecross 
Det blev aftalt at vi tager prøvecross om mandagen, allerede fra mandag den 17.8. Dan vil også 
komme. Gitte snakker med Katrine omkring tilmelding mv. 
Den formular som er blevet lavet skal ændres, så den kan komme på hjemmesiden, dette vil gøre 
det nemmere, for p.t. har vi både tilmeldinger liggende på mail og i messenger. 
OPDATERING – der er 9 kørere til prøvecross mandag. Hjemmesiden opdateret med formular til 
prøvecross 
 
Allan sagde at crosserne trænger til en service. Der skal skiftes styr på 2 af crosserne. PW’er skal 
ikke have sidevogn på, i stedet skal monteres støttehjul. 
Lars tilbydes at kigge på prøvecrosserne. 
 
Allan rykker igen for motoren til 125 cc. 
 
Støjmåling 
Den nye støjmåler er kommet. Katrine vil gerne støjmåle en dag.  
 
Der er ikke noget nyt vedr. XR2 serveren, om den kan sende information til CB Racing plan. Gitte 
hører Peter om han har fået noget svar.  
Hvis det glipper så må vi købe en ny decoder. 



   
 

OPDATERING – MyLaps kan ikke hjælpe med at ændre X2 serveren, således at vi kan få data til CB 
Racing plan. 
 
Kamera 
Y-cam kan ikke streame til hjemmesiden, de ”gamle” kameraer skal fungere igen. Gitte tager 
kontakt til Peter.  OPDATERING – Gitte har snakket med Peter, der arbejdes videre med at få 
kameraerne til at virke igen, og få åbnet op for de ”porte” der skal til, for at streame til 
hjemmesiden. 
 
Vandingsanlæg 
Allan har været i gang på maxi-banen, og Per vil give en hånd med at få lavet det færdigt.  
De dysser som ikke skal anvendes skal sendes retur, da vi har brugt mange penge på dem. 
 
Kasseren 
Der er nu 132 medlemmer, heraf 16 klub 2 medlemmer. 
 
Vi mangler at få faktura for EyeTrack og banebygning. Dan vil forsøge at kontakte Hedegaard. 
 
Lån af banen til RunTogether. Mikael har fået positivt svar fra Børne telefonen og Børns vilkår. 
Det blev aftalt at de kan godt kan låne banen, men de skal betale depositum 5.000 kr til 
oprydning. Mikael og Gitte snakker sammen omkring hvilken dato, hvorefter Gitte tager kontakt 
til RunTogether. 
 
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. 
 
Toiletter 
Allan har repareret gulvet, og der kommer en gulvmand i næste uge, som skal lave reparationer – 
både toiletter og tutten. Derefter skal der males og monteres, men Allan mener at toiletterne vil 
være færdige til løbet den 26.9. 
 
Fotografering 
Vi får ind i mellem henvendelse fra amatørfotografer om de må komme og tage billeder. For at 
undgå ”ballade” blev vi enige om at det skal skrives på hjemmesiden at der er videoovervågning 
og at der kan blive taget billeder. 
 
Transpondere 
Mikael sender mail rundt når der er hørt fra DMU vedr transponder. 
Gitte var blevet kontaktet af DMU, om en kører som var blevet tilbudt en transponder som gerne 
ville høre om den var stjålet. Aftalen med DMU er at Gitte sender en liste til dem og så vil de 
være OBS på det, og de vil også orientere om det på deres hjemmeside. 
OPDATERING – mail sendt til DMU med liste over de transpondere der er blevet stjålet. 
 
Udenlandske statsborgere 
Vi er blevet kontaktet af DMU vedrørende udenlandske statsborgere, der skal ligge en release på 
dem inden de kan få en licens. Der er sendt mail til alle medlemmer, og der følges op på de 
personer som vi har en formodning om er udenlandske statsborgere. 
 
Maxi banen 



   
 

Der er et stort problem med baneplejen p.t. Der er flere der gerne vil hjælpe. Allan vil finde 
kontaktoplysninger og sende dem til Morten, så vil han tage fat i dem. 
 
Portene 
Allan har snakket med Raunkjær. Han vil vende tilbage med en mand der skal godkende port 
fundament inden den skal opsættes.  
  
Porten til microbanen er kommet. 
 

3 Eventuelt 

 HUSK - 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. 
 
Ny pokal til årets kvajer. Gitte skriver mail ud til medlemmerne. Sammen med klubmesterskabet. 
 
Eventuelt arbejdsdag 6.9. Allan giver besked om han kan – Dan kan ikke. 
 

 

 

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 

 


