
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 6. juli 2021  

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

Afbud: Mikael og Johan 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 
 

2 Diverse 

 Det ser ud til at tæller huset på micro banen er ”beboet”. Lars har smidt blandt andet 
liggeunderlag og sovepose ud som lå dernede. Døren til tællerhuset er flået af. Dan sørger for at 
få sat en plade på sammen med Brian, så der ikke er adgang mere til huset. 
Der skal findes en løsning med en yderdør til rummet. 
 
Opgaver/udvalg 
Da Mikael ikke er tilstede, fordeler vi de forskellige opgaver/udvalg til næste bestyrelsesmøde. 
 
Klubmesterskab 
Mikael kigger på datoer for klubmesterskabet efter sommerferien. Klubmesterskabet der blev 
afholdt søndag den 13. juni fungerede fint, så der kan godt anvendes søndage, hvis det kniber. 
 
Prøvecross 
Mikael var blevet kontaktet af Rasmus Kristriansen, som var interesseret i at køre klubbens 
prøvecross.  
Der var enighed i bestyrelsen om at vi kan tilbyde opbevaring og klubmedlemsskab til Rasmus. Vi 
kan starte med en prøveperiode på ½ år, og så kan vi evaluere sammen med Rasmus om 
ordningen. Mikael tager kontakt til Rasmus. 
Dan bliver kontaktperson i forhold til crosserne, og vil gøre maskinerne klar. Dem som ikke 
fungere bortgives/sælges og der købes nye maskiner. Vi snakker om der skal være 2 x 125 CC, 2 x 
PW80, 2 x 25 laveffekt og 2 x pw50, så alt efter standen af de maskiner vi har skal der måske 
investeres i noget. 
Der skal laves en arbejdsdag hvor udstyret til prøvecross, crosserne gennemgås. 
 
Opbevaringscrosser 
Ejeren til den crosser, som vi ikke vidste hvem ejede, har meldt sig på banen, så nu er 
ejerforholdet afklaret.  
Dan kigger på den, da den er gået i stykker - nogle har vist kørt på den. 
 
Arbejdsdage 
Vi gennemgik listen med arbejdsklip.  
Gitte skriver ud vedrørende næste arbejdsdag, som bliver den 15. august, hvor prøvecross udstyr 
og maskiner skal kigges på. Hvis der kommer mange skal området ryddes omkring microbanen, 
så flagposterne har udsyn mv. 
Derudover skal der være arbejdsdage i ugen op til løbet den 26. september på microbanen.  
 
Pokalfest 
Vi aftaler pokalfest til næste bestyrelsesmøde. 
 
Økonomi 
Det er svært med tilskuddet fra Københavns Kommune, når vi handler på SKI aftalerne får vi ikke 
en oversigt over hvor meget vi har brugt. 

 



   
 

Det viser sig at Mikael får besked når der er et beløb (faktura) der belaster vores budget.  
Økonomien er fin. Der er stadig penge til en ny gummiged, så Morten kigger stadig efter en ny 
gummiged. 
 

3 Eventuelt 

 Ingenting 

 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage: Der blev aftalt følgende arbejdsdage: 15. august, 20. – 24. september 

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder: onsdag 18. august 

Gitte Agerlin 


