
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 14. oktober 2020. 

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

Afbud: Rene 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

 Ændring i bestyrelsen 

 Da Allan har trukket sig fra bestyrelsen er Rene Scotwin indkaldt som suppleant.  Rene kunne dog 
ikke i dag, da han havde anden aftale. 
Vi besluttede ikke at udnævne nogen som næstformand, men afvente til næste års 
generalforsamling i april 2021. 
 

2. DIF projekt med andelscrosser 

 Som besluttet på bestyrelsesmøde den 9.9.20, venter vi med at gøre reklamere for andelscrosse 
til næste år. 
 

3 Info fra formanden 

 Miljøgodkendelse 
Center for Miljø var på besøg fredag den 9.10 til opfølgende besøg. De var glade og tilfredse.  
 
Kunstprojekt 
En kunstgruppe har sendt en mail med ønske om at låne banen lørdag den 17.10 kl. 13-16. 
Mikael skriver til dem at de først kan låne den kl. 16. OPDATERING: Mikael har sendt en mail til 
dem den 15.10. 
 
Udlejning af banen 
Banen har/er udlejet i efterårsferien. I stedet for penge får vi træningstimer af henholdsvis 
Kenneth Kaalund og Thomas Rasksen.  
Det blev aftalt at Lars overtager alle henvendelse vedrørende leje af banen. 
 
Sikkerheds-/Info tavlen er blevet monteret på sidste arbejdsdag, og den står så ingen kan undgå 
at se den. 
  
Betaling fra fremmede kørere. 
Det fungere fint nu, hvor alle er opmærksomme på at se overførslen, så det blev aftalt at vi p.t. 
dropper den ekstra telefon. 
 
Vaskepladsen 
Der mangler stadig rist på vaskepladsen. Det er et problem, da crossere kan falde i revnen når 
man vasker.  
Vi snakkede om at høre Rene Scotwin om han vil give et tilbud på en rist. 
OPDATERING: Mikael har snakket med Raunkjær den 15.10, og de vil komme med et tilbud. 
 
Et andet problem er at højtryksrenserne ikke virker ordentligt, årsagen er at vores vandtryk er 
faldet, hvilket betyder at højtryksrenserne ikke har nok tryk på. 
Der blev snakket om forskellige løsninger, det blev aftalt at Dan kigger på hvad der skal bruges, 
og giver besked til Johan som vil forsøge at skaffe et sponsorat. 
 
 
 



   
 

Gummigeden 
Gummigeden virker ikke igen. Der er behov for en ny. De blev aftalt at vi skal have sat penge af til 
en ny gummiged indarbejdet i budgettet for brugerbestyrelsen. Derudover skal vi også selv lægge 
penge til. 
 
EyeTrack 
Som besluttet på bestyrelsesmøde den 9.9.20, venter vi til næste år med at få det installeret. 
  
DMU løb 
Efter aflysningerne af diverse løb i efteråret, har DMU forespurgt om der var nogle klubber som 
ville lægge bane til forårsløb. Mikael har givet tilsagn, så det kan være vi skal have et tidligt løb til 
næste år. 
 
Forebyggende indbrud 
Johan har stadig plan om at lave 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 
Gitte sørger for at få rettet åbningstiderne på FaceBook, så det passer med åbningstiderne fra 
næste uge. OPDATERING: Åbningstiderne opdateret 15.10 
 
Pokalfest 
På grund af forsamlingsforbuddet grundet Covid-19 blev det aftalt at aflyse pokalfesten.  
Vi forsøger at afholde et mindre arrangement for micro og mini kørene. Lørdag den 28. 
november 2020 fra kl. 14, og så vil vi afholde noget for maxi-kørerne i 2021. 
OPDATERING: Gitte har sendt mail ud til medlemmerne 14.10  
Den planlagte arbejdsdag den 23. oktober aflyses. 
 

4 Info fra udvalg 

 Microbanen 
Der er ved at blive lavet nyt starter skur. 
Der er nogle mangler på nogle af flagposterne – nogle mangler at blive malet, og nogle mangler 
tag/sider mv. 
Vandingen virker fint. 
 
Maxibanen 
Lars meddelte at det var et problem med banearbejdet, da han ikke kunne fortsætte med det 
store arbejde det er med at vedligeholde maxi-banen. Lars fortsætter sæsonen ud, men der skal 
findes en løsning til næste år. 
De personer som havde sagt de gerne ville hjælpe, har tilsyneladende ikke henvendt sig igen. 
Vi forsøger at indkalde dem der har givet tilsagn til et møde. 
Igen var der snak om vi skulle betale os fra banearbejdet. Vi aftalte at Lars laver et tilbud på at 
ordne banen, og så må vi forelægge det medlemmerne på generalforsamlingen. 
 
Der er en ”sø” ude på banen, måske skal drænrører graves fri. Dan kan skaffe en pumpe, som kan 
tømme søen. 
 
 
Prøvecross 
Der er løbende henvendelser vedrørende prøvecross, men de bliver afvist, da vi på 
bestyrelsesmødet den 9.9.2020 aftalte at lukkede ned for prøvecross for i år.  



   
 

Støjmåling 
Der er købt ny dekoder, men da der p.t. er problemer med kablet, er dekoderne flyttet tættere 
på sløjfen. 
 
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. 
Der er købt 2 nye kameraer fra Ycam til brug for overvågning af ryttergården. 
 
Vandingsanlæg 
Status ukendt på vandingsanlægget. 
 
Kasseren 
Der er nu 151 medlemmer, heraf 25 klub 2 medlemmer. 
 
Faktura er kommet for EyeTrack og er betalt. 
 
Der er aftale med Evolutionsrace vedrørende løb den 21. november. OPDATERING: løbet fremgår 
af deres hjemmeside. 
 
Lån af banen til RunTogether. OPDATERING: Gitte har skrevet til dem den 15.10, for at høre om 
de stadig er interesseret. 
 
Toiletter 
Vi aftalt at Dan vil begynde at kigge på det i løbet af vinteren. Vil indbyde til arbejdsdage, når han 
er der. 
Vi aftalte at toiletterne skal kunne åbnes med kode/alarm, så de åbner automatisk når alarmen 
frakobles. 
  
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. 
 
Johan har kontakt med ham som ønskede at komme ud og lave en drone optagelse. 
 
Gitte mangler stadig at følge på på optagelserne fra Max.  OPDATERING: Gitte har skrevet til Max 
den 15.10. 
 
Transpondere 
Mikael har bestilt 10 transpondere uden abonnement hos DMU. Transponderne er kommet og 
ligger hos DMU, men uden opladere, så DMU er ved at undersøge om vi kan købe en kuffert med 
opladere i. 
 
Baneprøve 
Mikael sørger for at skrive til TL at de godt kan udføre baneprøve, og de skal give besked til 
Mikael så de kan få fjernet markeringen. 
 
Portene 
Mikael tager kontakt til Raunkjær og hører hvornår de kan levere porten, så vil Mikael få lavet 
strøm til det inden.  



   
 

OPDATERING: Mikael har lavet aftale med Raunkjær den 3.11.20. 
  
Porten til microbanen er kommet. 
 

3 Eventuelt 

 Johan – opfordrede til at vi holdt en god tone både i bestyrelsen og i ryttergården, og det gælder 
alle. 
 
Gitte opfordrede til at når man svarede på FaceBook siden at man huske at underskrive med 
navn, og at man markede den som Færdig, så listen ikke er så lang. 
 
Arbejdsdagen den 18. oktober aflyses – Gitte sender mail ud. OPDATERING: Mail er udsendt 
14.10. 
 
 

 

 

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 


