
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2021 via Google Meet. 

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

Afbud: Rene, Morten 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 
 

2 Diverse 

 Åbning for træning 
Træningen blev åbnet 6. marts, det gik godt. Vi fortsætter med tilmelding så længe der er 
forsamlingsforbud. 
 
Mikael snakkede om at få lavet en formular, der skulle indeholde de forskellige 
arbejdsgrupper/arbejdsopgaver mv, denne skal sendes ud til medlemmerne, så de kan tilmelde 
sig arbejdsgruppe/arbejdsopgaver. 
Det blev aftalt der indsendes ønsker til Gitte i løbet af en uge. Gitte sender et forslag ud. 
 
DMU løb 
Det første løb den 10. april er blevet aflyst. Vi afventer og ser om DMU har problemer med at få 
afsat løb, før vi tilbyder at afholde yderligere løb. 
De andre løb håber vi kan afvikle. 
 
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 svært at starte op med prøvecross, så længe der er restriktioner. Det blev aftalt Gitte 
opdatere hjemmesiden med tekst. 
Det blev aftalt alle prøvecrossere gennemgås, de bedste bevares og resten afvikles. 
 
Vandingsanlæg 
Pumpen har været til undersøgelse. Resultatet er den ikke repareres, så pumpen bliver sendt 
retur til os. Den må holde så længe den kan. En ny koster 48.500 kr, så det skal indarbejdes i 
budgettet med KK. 
Containeren der skal bruges til materialer til banen skal have nogle hylder til materialer.  Dan 
holder øje med DBA mv, for at se om der er nogle brugte reoler til containeren. 
 
Maskinpark 
Alle maskiner har været til service, men John Deere skal retur igen, da der stadig var noget galt. 
Minigraveren skulle bare renses. 
 
Kassereren 
Regnskabet for 2020 er blevet lavet helt færdigt. Det bliver revideret i næste uge. Dernæst skal 
bestyrelsen underskrive det. 
Ingen havde bemærkninger til regnskaber. 
 
Der er købt førstehjælpsudstyr, isposer. Det vil blive lagt ude i klubben. 
 

 



   
 

Der skal bestilles toiletpapir, sæbe, rengøringsmidler mv gennem KK, pengene bliver taget af 
vores budget. 
Der er købt pengeskab. 
Mikael bestiller nogle holdere til transponder.  
  
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 har rykket KK, men da der 
mangler noget fra BMX er der ikke kommet noget retur fra KK. Mikael følger op på det. 
 
Vaskepladsen 
Dan sørger for at sætte de nye højtryksrensere til på fredag, så de er klar til weekenden. 
 
Forebyggende indbrud 
Johan har sat billeder op. Vil fortsætte med resten af containerne.  
 
Der skal laves nogle skilte som viser at området er video overvåget, som skal hænges op alle 
vegne. 
Mikael har nogle kasseret kameraer, som kan blive sat op på området. 
 
Microbanen 
Intet nyt. 
 
Maxibanen 
EYE-Track er installeret og det ser ud til italienerne har sat systemet op. Mikael tager derud på 
fredag og får det ”tunet”, så det kan komme i drift på weekenden. 
 
Klubtræner 
Lars har aftalt med Kim Alex Olsen at han vil træne den 1. mandag i måneden. Han vil tage sin 
søn Jonas med til nogle af træningerne. Gitte kontakter i forhold til børneattest. 
Lars tager kontakt til Thomas Rasksen for at lave aftale med ham. 
 
Klubmesterskab 
Mikael finder nogle datoer. Vi klasseinddeler som ved almindelige løb. 
 
Førstehjælpskursus 
Når corona er overstået, skal der aftales førstehjælpskursus til TIL 
 
Tutten 
Mikael tager fat i Hanne for at høre om hun ønsker at overtage tutten. 
Der er købt nyt køleskab. 
 
Alkoholpolitik 
Der er en kører, hvis far står og drikker øl i ryttergården, han har fået at vide flere gange at han 
ikke må. Det blev aftalt at vi udlevere alkohol politikken til ham, og giver en advarsel, såfremt det 
fortsætter må han bortvises. 
Det blev aftalt at vi printer nogle stykker og hænger dem op. 
 

4 Eventuelt 

 Generalforsamling 21. april – flyttes til onsdag den 19. maj 2021. Gitte orienterer medlemmerne 
 



   
 

Johan vil gerne have at ”beslutninger” bliver delt til resten af bestyrelsen inden de offentligtgøres 
på facebook. 
 

 

 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage: Der blev aftalt følgende arbejdsdage:  

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder:  

Gitte Agerlin 


