
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 14. april 2021 via Google Meet. 

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

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 
 

2 Diverse 

 Åbning for træning 
Træningen går godt, der er rigtig mange kørere til træningen, men det går fint. Det blev aftalt at 
der sættes 2 TL på 14 dage op til et løb. 
 
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. 
Den blev ikke udsendt, da der havde været mange informationer, i stedet blev der udsendt med 
officials til løbet, og det var forløbet godt. 
 
DMU løb 
Der skal afholdes løb den 24.4.  
Det blev aftalt at de enkelte klasser bliver inddelt i zoner rundt på hele anlægget. 
Der skal laves en arbejdsdag på søndag. 
Lars skal være corona parkeringsvagt. Der skal laves en plan som han kan stå med. 
Det blev aftalt at der sendes mail ud til deltagerne med hvor de kan holde,  
Johan har bestilt pokaler. Mikael har kontakt til samaritter, men der mangler endelig 
godkendelse fra politiet. 
Der er tilmeldt 84 kørere indtil videre. 
Der er styr på officals, Johnny overtager Dans arbejde på dagen med officials. 
Gitte snakker med Hanne omkring mad til officials. 
Der kaldes ind til arbejdsdag på søndag. Mikael står for det. 
 
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 at vi 
venter indtil der ikke længere er restriktioner. 
Det blev aftalt alle prøvecrossere gennemgås, de bedste bevares og resten afvikles. 
 
Vandingsanlæg 
Pumpen er kommet retur. Der kommer en regning på at samlig og transport af på den. 
Mikael sørger for at få det indarbejdet i budgettet. 
Der er nogle af dem der mangler at få haner på. 
Der skal købes nye stolper til vandingsanlægget, da en del af dem er væltet. Der skal også købes 
nogle nye strips, da dem som er på lige nu ikke holder. Dan sørger for at købe stolper. 
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. 
 
Vaskeplads 

 



   
 

Allan Møller og Danny kommer ud i morgen den 15.4 og støber den sidste vaskeplads. 
Der var en snak omkring højtryksrenserne, men problemet er at der mangler vandtryk. 
Der var snak omkring en pumpe til at sætte på, således at tanken kunne blive fyldt hurtigere. 
 
Maskinpark 
John Deere bliver hentet den 26. april, så den kan blive repareret. 
Minigraveren skulle bare renses. Gulvet er taget ud og skal sættes i igen. 
Golfvognen kører dårligt, der skal kigges på den, formentligt er det blot tændrørene. 
Den nye golfvogn virker heller ikke, den skal også repareres. Dan har købt en del reservedele. 
 
Kassereren 
Regnskabet for 2020 er blevet lavet helt færdigt. Peter har revideret det og havde nogle 
bemækrninger. Det bliver revideret i næste uge. Dernæst skal bestyrelsen underskrive det. 
Ingen havde bemærkninger til regnskaber. 
 
Der ligger førstehjælpsudstyr og isposer ude i klubben. 
  
Der er bestilt toiletpapir, sæbe, rengøringsmidler mv gennem KK, pengene bliver taget af vores 
budget. 
Der er købt pengeskab, men det skal boltets fast inden det tages i brug. 
Der er kommet holdere til transponder, de sælges til 50 kr. pr stk. 
  
Brugerbestyrelsen 
Der har ikke været noget møde endnu grundet Covid-19. Mikael skal til møde i Team Sundby i 
morgen 15.4. med budgetforhandlinger med KK der var ikke penge til alle ”ønskerne” 
BMX har også kommet med ønsker til deres bane. 
 
Forebyggende indbrud 
Johan har sat billeder op, og fortsætter med at sætte flere billeder op. 
 Mikael har sat nogle flere ”dummy” kameraer op. 
 
Microbanen 
Der skal laves et starter skur. Dan køber nogle 4 plader med til skuret.  
Banen kræver ikke så meget. Per Winther har været ude og ordne banen, men det er Morten 
som er ansvarlig for banen.  
 
Maxibanen 
EYE-Track er installeret og det kører. Der er lidt ”alarmer” ind i mellem, men det fungere fint. 
Mikael snakkede om at få indkøbt nogle flere kameraer blandt andet efter tønden, hvor mange 
falder.  
 
Klubtræner 
Lars har aftalt med Kim Alex Olsen at han vil træne den 1. mandag i måneden. Der bliver lavet 
begivenheder. Kim Alex var ude og træne i mandags. 
Det skal besluttes om pige og begyndertræningen skal aflyses på træningsdagene. 
Lars tager kontakt til Thomas Rasksen for at lave aftale med ham. 
 
Klubmesterskab 
Der var forslag om datoerne 26. og 27. juni, 2. og 3. oktober. Der var ikke enighed om weekend 
løb. Mikael finder nogle datoer. Vi klasseinddeler som ved almindelige løb. 
 



   
 

Førstehjælpskursus 
Når corona er overstået, skal der aftales førstehjælpskursus til TIL 
 
Tutten 
Hanne har overtaget Tutten, da Eli måtte stoppe ret pludseligt. 
Hanne har nogle ting hun gerne vil have op i den anden container. Det er ikke noget problem hun 
må gerne sætte sine ting op på den anden side, men køkkenet må ikke ændres. 
 
Alkoholpolitik 
Alle kigger på den til næste møde og så revidere dem igen. Den udsendes sammen med 
referatet. 
 

4 Eventuelt 

 Der er sendt indbydelse ud til generalforsamlingen den 19. maj. 
 
Johan laver et forslag til et google sheet, hvor informationer der skal deles i bestyrelsen kan ligge. 
 
 

 

 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage: Der blev aftalt følgende arbejdsdage: 17. april 

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder:  

Gitte Agerlin 


