
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 10. februar 2021 via Google Meet. 

Til stede: Mikael, Dan, Johan, Rene og Gitte 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 
 

2 Diverse 

 Åbning for træning 
Vi snakkede om at åbne for træningen pr. 1 marts, hvis vejret eventuelt er til det. Vi kunne lave 
en fordeling med 3 hold a´ 5 kørere med 2 skift fra 9-12 og 13-16.  
Hvis det er muligt at der måtte være flere under 21 år, så kan man måske lave en anden 
fordeling. 
Der skal være tilmelding og vi skal følge de almindelige retningslinjer med mundbind, afspritning 
mv. 
Der skal laves et opslag på FaceBook, Mikael undersøger med KK om vi må åbne med disse. 
 
On-line klubmøder 
Der har været afholdt on-line klubmøder. 
Et af ønskerne på on-line klubmøderne, var at etablere nogle arbejdsgrupper med de 
arbejdsopgaver man vidste der var p.t. Der er lavet følgende arbejdsgrupper. 

 Gruppe 1. Etablering af toiletter i container i ryttergård. Her har Poul Hess og Stig meldt 
sig, men Poul som ansvarlig. Der har været vandskade. Taget er ved at blive lavet og så 
skal det lige tørre op. 

 Gruppe 2. Færdiggøre vaskeplads, 1 bås mangler beton, og evt. overdækning over alle 
pladser. 

 Gruppe 3. Montering af låge til microbanen. 

 Gruppe 4. Etablering af overdækning til traktorer i ventezonen. 

 Gruppe 5. Etablering af Eye-Track på maxibanen. Jacob Holm har meldt sig til denne 
gruppe. 

 Gruppe 6. Lave lys i ryttergård. – Arbejdet er færdigt. 

 Gruppe 7. Montering af døre på containere. – Dan har  

 Gruppe 8. Etablering af støvlerum, under overdækning. Arbejdet er påbegyndt. 

 Gruppe 9. Rydde op ved gamle tællerhus,- plastikplader, skal smides ud. 

 Gruppe 10. Male træværket på terrassen. 
 
DMU løb 
Vi har fået godkendt 3 løb, første løb er allerede den 10. april. Vi planlægger efter at løbet den 
10. april bliver afholdt.  
Samaritter er bestilt, og polititilladelsen vil Mikael lave i næste uge. 
 
Pokalfesten 
Det er usikkert hvad der kan lade sig gøre. Det kunne være hyggeligt at lave en sommerfest, men 
vi må se hvad der kan lade sig gøre. 
 
Prøvecross 
Der kommer stadig mange henvendelser, men de bliver afvist.  
Det er blevet lavet loft og nyt lys i rummet til prøvecross tøjet. 
 
Vandingsanlæg 
Dan sørger for at få sendt pumpen til service. 

 



   
 

Containeren der skal bruges til materialer til banen skal have nogle hylder til materialer. 
 
Maskinpark 
Dan har haft kontakt til Kim fra maskineservice, traktoren (John Deere) er ved at være færdig og 
vil blive leveret i næste uge. Når den bliver leveret skal den lille gravemaskine og bobcatten 
serviceres. 
 
Kassereren 
Regnskabet for 2020 er ikke blevet lavet helt færdigt endu.  
Der er blevet brugt penge på 5 nye transpondere. Dette betyder der skal aftales hvordan det 
styrs med udlejningen, nu kan vi ikke få licensen i ”pant”, da det er elektronisk. 
Der er købt en lille Nas-server, som skal anvendes til at det materiale vi har liggende på vores 
dropbox. Dropbox er næsten fuld, og det koster ca 1.000 om året at få mere plads, så serveren er 
hurtigt tjent hjem. 
  
Brugerbestyrelsen 
Der har ikke været noget møde endnu grundet Covid-19. Mikael har sendt et budget oplæg til 
brugerbestyrelsen, men har ikke hørt noget fra KK endnu. Mikael sender det ud til bestyrelsen. 
 
Vaskepladsen 
Der er købt nogle billige højtryksrensere, vi ser hvordan at de virker. 
 
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. 
 
Der skal laves nogle skilte som viser at området er video overvåget, som skal hænges op alle 
vegne. 
 
Microbanen 
Intet nyt. 
 
Maxibanen 
Intet nyt. 
 
Portene 
Der er nu blevet sat port op ved indkørslen af anlægget, som åbner og lukker automatisk. 
Anlægget er åbnet mellem 6 – 21.  
 

4 Eventuelt 

 Adventkonkurrence 
Der var ikke så mange der svarede. Det kan være det bliver bedre til næste år, hvis vi fortsætter 
med konkurrencen. 
 
Næste bestyrelsesmøde den 17. marts 
 
Generalforsamling 21. april 
 
 

 



   
 
 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage: Der blev aftalt følgende arbejdsdage:  

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder: 17. marts 2021 

Gitte Agerlin 


