
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 9. september 2020. 

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

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

 Klubmesterskabet 

 Til klubmesterskabet den 23. august var der et uheld hvor 1 kører bevidst/ubevidst rammer en 
anden kører så han falder og slår sig voldsomt. 
Begge kørere har afleveret en skriftlig redegørelse over hændelsen til klubmesterskabet til 
bestyrelsen. 
Ved flertal i bestyrelsen blev det besluttet at køreren får en mundtlig og skriftlig advarsel af 
Mikael. 
 

2. DIF projekt med andelscrosser 

 Pengene er kommet og der er betalt og bestilt crossere. 
 
Mikael viste de ”flyvers” som han havde lavet, eventuelle bemærkninger inden næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Det blev aftalt at vi venter til næste år med at reklamere for det, da det er så sent på året. 
 

3 Info fra formanden 

 Miljøgodkendelse 
Der er opfølgende besøg fra Center for Miljø i løbet af oktober måned. 
 
Sikkerheds-/Info tavlen Tavlerne er kommet. De skal monteres på en arbejdsdag på det gamle 
klubhus. 
  
Betaling fra fremmede kørere. 
Gitte har fundet en telefon, den skal bare op og køre. Dan fortalte at man nu var meget mere 
opmærksom på at de rent faktiske betalt, og det ikke var ”gamle” kvitteringer. 
 
Vaskepladsen 
INTET NYT: 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 
Det blev aftalt af vi venter til næste år med at få det installeret. 
  
DMU løb 
DMU løbet er aflyst, da DMU og Ungdomsringen ikke kunne blive enige om corona reglerne. 
Mikael har aflyst samaritter mv. 
 
Forebyggende indbrud 
Johan laver nogle billeder der kan hænge uden for de forskellige lokaler, så eventuelle tyve kan 
se at der ikke er noget at hente ved et indbrud. 
 
Facebook 
Ifølge Dan, står der forkert åbningstid om lørdagen på Facebook.  



   
 

Gitte tjekke op på åbningstiderne. OPDATERING: Det er rettet 15.9 
 
Klubmesterskabet 
Det blev aftalt at vi ikke holder en afdeling af klubmesterskabet den 26. september. Men holder 
fast i klubmesterskabdet den 3. og 4. oktober.  
Vi hører Eli om hun vil lave mad i weekenden 3. og 4. oktober. Ellers kører vi samme koncept som 
sidste gang. 
Det blev aftalt at Gitte laver mail vedrørende klubmesterskabet den 26. september 
Der bliver også lavet begivenhed på FB. 
 

4 Info fra udvalg 

 Microbanen 
Banen er god. 
Mikael har snakket med Per Winther omkring banen. Per skal snakke med baneudvalget.  
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 på grund af corona situationen så lukker vi ned for prøvecross for i år. Gitte 
sørger for at skrive til dem som er på venteliste. 
Det blev aftalt at Lars prøver at høre NR omkring motoren til 125 cc 
Hjemmesiden bliver opdateret med informationen. 
 
Støjmåling 
Der er købt ny dekoder, men der er problemer med kablet. 
 
Kamera 
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 
Intet nyt om status på vandingsanlægget. 
 
Kasseren 
Der er nu 145 medlemmer, heraf 22 klub 2 medlemmer. 
 
Københavns Kommune har pålagt at vi skal indtægtsføre tilskuddet fra Brugerbestyrelsen og 
udgiftsføre alle udgifterne. 
 
Vi mangler at få faktura for EyeTrack.  
 
Der er kommet en forespørgsel omkring leje af banen den 2.10, grundet vores miljøgodkendelse 
kan det ikke lade sig gøre. Gitte sender svar. 
 
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. 
 
Toiletter 
Intet nyt. 
 
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. 
 
Vi har fået en henvendelse vedr. drone optagelser. Johan på cc. 
 
Max har skrevet med hensyn til optagelserne der ikke er kommet på hjemmesiden. Gitte følger 
op på det. 
 
Transpondere 
Mikael har bestilt 10 transpondere uden abonnement hos DMU. 
 
Udenlandske statsborgere 
Vi skriver til TL med udenlandsk licens. Der skal tages billede af deres licens. 
 
Maxi banen 
Bjørn har henvendt sig og vil gerne hjælpe til med baneplejen. Lars tager kontakt. 
  
Portene 
Fundmentet er blevet godkendt. Der skal laves el til porten (næste arbejdsdag). 
 
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. 
 
Der er nogle træningsdage der mangler TL, Mikael får skrevet i gruppen. 
 
Næste arbejdsdag den 27. septembe skal ryttergården ordnes med lys, el til porten. Mikael 
sørger for at købe ind til arbejdsdagen. Mikael og Dan er ansvarlige den 27.9.  
 

 

 

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 


