
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 11. maj 2021  

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

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 
 

2 Diverse 

 Generalforsamling rykkes til den 16. juni 2021. Gitte skriver ud til medlemmerne i morgen. 
OPDATERING: Mail er udsendt, nyhed på hjemmesiden og kalenderen opdateret. 
 
Jesper Kjær har forespurgt igen om han må låne banen i uge 28. Bestyrelsen blev enige om at vi 
ikke lejer banen ud til træningslejr i år. Lars skrev til Jesper under mødet. 
 
Da det ikke fungere med at man selv skal have sin kop med til kaffen, bliver der indkøbt papkrus 
til kaffen. 
 
Tutten 
Hanne har spurgt om hun må ligge fliser i containeren. Bestyrelsen vil ikke tilråde det, men giver 
Hanne lov til det, hvis hun selv står for det. 
OPDATERING: Hanne har meddelt at hun ser tiden an med hensyn til fliserne. 
 
Alkoholpolitik 
Alkoholpolitikken blev godkendt og opdateres på hjemmesiden med ny dato. 
OPDATERING: Hjemmesiden er opdateret. 
 
Træning 
Det blev aftalt at der bliver sat en ekstra TL på til træningen lørdag 15 og tirsdag den 18. Mikael 
sørger for at finde 2 stk. 
 
Prøvecross 
Der er stadig mange henvendelser. Bestyrelsen blev enige om at på grund af restriktioner med 
afspritning, afstand mv ønsker vi ikke at starte prøvecross op. Gitte laver opslag op på 
hjemmesiden. 
OPDATERING: Hjemmesiden opdateret. 
Det blev aftalt alle prøvecrossere gennemgås, de bedste bevares og resten afvikles. 
 
Andelscross  
Samme beslutning som ved prøvecross. Vi venter med at ligge noget på hjemmesiden til vi kan 
tilbyde det. 
 
DMU løb 
Der skal afholdes løb den 22.5.  
Det blev aftalt at de enkelte klasser bliver inddelt i zoner rundt på hele anlægget. 
Startproceduren skal ændres, Mikael snakker med starterne om det. 
Det blev aftalt at der sendes mail ud til deltagerne med hvor de kan holde.  
Johan har købt pokaler, der skal bestilles nye skilte, da pige og 65 klassen er DM.  
Mikael har kontakt til samaritter. 
Der er tilmeldt 41 kørere indtil videre. 

 



   
 

Der mangler officials til løbet, der udsendes mail med opfordring til officials, det gælder også 
coronavagter. OPDATERING: Mail er udsendt til alle medlemmer, samt ekstra opfordring til dem 
der ikke har optjent arbejdsklip endnu. 
 Dan er ansvarlig for officials på dagen. 
Gitte snakker med Hanne omkring mad til officials. 
Vi køber slik til løbet. Der skal også indkøbes frugt. 
 
 
Vandingsanlæg 
Vandingsanlægget skal fixes inden løbet. Dan bestiller reservedele. 
Dan går en tur på banen, og ser om der skal bestilles mere. 
Der kaldes ind til arbejdsdag på torsdag den 20.5 og fredag den 21.5 kl. 17-20 – der købes pizza 
til deltagerne af arbejdsdagen. 
 
Pokalfesten 
Det er stadig usikkert hvad der kan lade sig gøre. Vi må afvente og se hvad der kan lade sig gøre. 
  
Vaskeplads 
Vaskepladsen er lavet. Det blev aftalt at der bestilles 2 big bag med 1.500 kg hos Grusdirekte.dk. 
Gitte bestiller mandag 17.5, så det kan komme til arbejdsdagene. 
Vitus sætter de 2 nye højtryksrensere op. 
 
Maskinpark 
John Deere fungere bedre end nogensinde efter den er kommet retur. 
Minigraveren skulle bare renses. Gulvet er taget ud og skal sættes i igen. 
Golfvognen kører fint igen.  
Den nye golfvogn virker heller ikke, den skal også repareres. Dan har købt en del reservedele. 
Der blev snakket omkring køb af ny gummiged på 15 t, der holdes øje. 
 
Toiletterne 
Tømrerne er færdige med gulvet, så rummet er nu klar til skillevægge og brusekabiner. 
Mikael har kontaktet en som går i gang med at lave det, så vi kan blive færdige. 
 
Kassereren 
Regnskabet for 2020 er blevet lavet helt færdigt. Peter har revideret det og havde nogle 
bemærkninger, de er blevet sendt til alle.  
 
Der er købt pengeskab, men det skal boltets fast inden det tages i brug. 
 
Brugerbestyrelsen 
Mikael har været til møde i Team Sundby med vores ønsker til budgettet. Vores budget til KK er 
blevet godkendt, men vi skal nu bruge SKII aftalerne når vi skal købe.  
 
Johan kigger på at få sat noget på info-tavlen oppe på volden.  
 
Microbanen 
Der skal laves et starter skur. Dan har købt 4 plader med til skuret.  
 
Maxibanen 
EYE-Track fungere stadig fint. 
  



   
 

Klubtræner 
Lars har aftalt med Kim Alex Olsen at han vil træne den 1. mandag i måneden. Gitte laver 
begivenheder.  
OPDATERING: Begivenhederne er lavet. 
Kim Alex har været ude og træne to gange, og Mathias Jørgensen en enkelt gang. 
Kørerene har været glade for træningen med både Kim Alex Olsen og Mathias Jørgensen. 
Lars tager kontakt til Thomas Rasksen for at lave aftale med ham. 
 
Klubmesterskab 
Der skal findes nogle datoer. Vi går efter en weekend og to dage i en weekend. Mikael kommer 
med et oplæg. 
  
Førstehjælpskursus 
Når corona er overstået, skal der aftales førstehjælpskursus til TIL 
 
Låsesystem 
Vi har fået sat penge af på budgettet med KK. Mikael vil snakke med en låsesmed, så vi kan få 
nogle færre nøgler. 
 

4 Eventuelt 

 Johan laver et forslag til et google sheet, hvor informationer der skal deles i bestyrelsen kan ligge. 
Mikael sender et oplæg til Johan. 
 

 

 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage: Der blev aftalt følgende arbejdsdage: 20 og 21 maj 

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder: intet aftalt 

Gitte Agerlin 


