
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2021  

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

Afbud: Johan, Morten 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 
 

2 Diverse 

 Tællerhuset på microbanen er blevet ryddet på arbejdsdagen, og døren er blevet vendt, så nu 
mangler der blot en lås dernede til. 
 
Opgaver/udvalg 
Da ikke alle var tilstede blev der ikke fordelt nogle opgaver/udvalg. Det blev aftalt at vi tager en 
kritisk gennemgang af opgaverne og er realistiske omkring opgaverne og dem som der ikke sker 
noget ved bliver strøget. 
Mikael laver et udkast til opgaver og fordeling i udvalg. 
 
Klubmesterskab 
Det blev aftalt der holdes klubmesterskaber den 5.9 og 2.10. Gitte sørger for at meddele det til 
medlemmerne og opdatere kalenderen. – OPDATERET: der blev sendt mail ud til medlemmerne 
24.8 
 
Prøvecross 
Rasmus Kristriansen er gået i gang med prøvecross, og har fået indrettet værkstedet.  
På arbejdsdagen blev nogle af maskinerne gennemgået, så nu kan der åbnes op.  
Tøjet er blevet gennemgået, men der mangler at blive sat str. på hjelmene. Støvlerne er blevet 
hængt op i forrummet. 
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. 
 
Opbevaringscrosser 
Dan har lavet crosseren og ejeren har fået besked.  
Lars tager fat i NR for at få den motor som der har ligget i 2 år uden den er blevet lavet, så vil Dan 
lave det, så vi kan få crosseren i gang. 
 
Arbejdsdage 
Gitte skriver ud vedrørende de næste arbejdsdage – søndag den 19.9 samt onsdag til fredag kl. 
17-20. Der lukkes for træning om torsdagen og lørdagen. OPDATERET: Der er sendt mail til 
medlemmerne 24.8 
 
Toiletterne skal helst være færdig til løbet den 25. – 26. september. Dan vil begynde på at lave 
vand og afløb. 
Der skal købes nye plader til toiletadskiller. 
Dan sørger for at købe maling til væggene samt armaturer til lys. Dan sørger for der bliver malet. 
 
Pokalfest 
Det blev aftalt at der holdes pokalfest den 2.10 for både 2020 og 2021. 
 

 



   
 

Sæsonafslutning 
Det blev aftalt at der holdes en sæsonafslutningsfest den 27. november. 
 
Ny rep zone og tilskuer platform 
På arbejdsdagen blev der fjernes en hel del af det gamle tællerhus og terassen – det viste sig at 
være godt råddent. 
I stedet for at grave stolper ned, laves der i stedet et beton-dæk der kan bruges til rep zonen og 
så lave terassen ovenpå. 
Beton-dæk skal laves i år. 
 
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. 
 
Udleje af det gamle klubhus 
Det blev aftalt at det skal være muligt for medlemmer af klubben af lejer det gamle klubhus. 
Lejen vil være 3.000 kr + 2.000 kr i depositum. 
Vi skal have snakket med Hanne om det. 
 

3 Eventuelt 

 Ingenting 

 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage: Der blev aftalt følgende arbejdsdage: 19. september, 21. – 24. 

september 

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder:  

Gitte Agerlin 


