
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 15. september 2021  

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

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 
 

2 Diverse 

 Opgaver/udvalg 
Ud fra Mikaels udkast blev der flyttet rundt på nogle af opgaverne.  
Gitte sørger for opdatering af hjemmesiden. 
 
Tutten 
Priserne er blevet sat op i tutten, da Hanne havde svært ved at få det til at hænge sammen. 
Bestyrelsen har ikke haft noget med det at gøre, men bakker op omkring Hanne, da hun er en 
gevinst for klubben. 
 
Klubmesterskab 
Næste klubmesterskab den 2.10 med efterfølgende pokalfest.  
 
Prøvecross 
Prøvecross går fint, der er i gennemsnit 3-4 ude og prøve om ugen. 
Ved spørgsmål henvises til hjemmesiden, hvor der er tilmelding. 
Der mangler stadig at blive sat str. på hjelmene og lidt oprydning i tøjet. 
Oprydning i crosserne bliver til en arbejdsdag i efteråret. 
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 
Det blev aftalt at arbejdsdagen på søndag aflyses. Gitte giver besked til dem der har tilmeldt sig – 
OPDATERET mail sendt 15.9 
Der laves en opslag på FaceBook med arbejdsdagene og med mulighed for tilmelding. 
 
Intet nyt vedrørende toiletterne, vi afventer besked fra Mikael om tidligere aftale. 
Dan kan når han får besked 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. Hanne laver mad til 
pokalfesten. OPDATERET: Der er bestilt pattegris i stedet, da Hanne ikke ville lave mad alligevel. 
Der skal bestilles pokaler til pokalfester for både 2020 og 2021 samt nogle medaljer. Johan sørger 
for at bestille. Gitte sender liste til Johan. 
Der bestilles lod-ringe til lotteri. 

 



   
 

Der bestilles t-shirts til lodtrækningen.  
Der skal bestilles 10 stk briller og 10 par handsker hos 24 MX. 
 
Kids Cup 
Der skal bestilles pokaler til 1., 2. og 3 pladserne i alle klasser samt erindringspokaler til resten. 
Johan sørger for at bestille pokaler. Gitte sender liste til Johan. 
 
Johan vil høre Rema 1000 om de vil sponsorere vand og frugt til Kids Cup. Eventuel reklame på 
trøjerne. 
Jørgen Ilg undersøger med trøjer til deltagerne.  
Gitte sender program til Johan. 
 
Det blev aftalt at Morten og Johan er tilstede om lørdagen til ATK træningen. 
 
Mikael og Gitte sørger for slik og sodavand til pokal fest og kids cup. 
 
Klubtræner 
Vi snakkede om at synliggøre trænerne lidt mere. Både på hjemmesiden og udstyre dem med en 
jakke så det bliver synligt når de går i ryttergården. 
 
Mikael kigger efter veste til TL og trænere.  
 
Sæsonafslutning 
Det blev aftalt at der holdes en sæsonafslutningsfest den 27. november. Morten, Mikael og Gitte 
kan ikke komme, da de skal til koncert. Det planlægges nærmere efter pokalfesten. 
Alle TL inviteres gratis med en ledsager til sæsonafslutningen. 
 
Ny rep zone og tilskuer platform 
Der mangler kun at blive fjernet stolperne, disse fjerner vi selv. 
Der måles op på onsdag den 22.9 til arbejdsdagen. Herefter tager Dan kontakt til en entreprenør 
med henbilk på at få støbt. 
 
Økonomi 
Økonomien er fin. Der er stadig penge til en ny gummiged, så Morten kigger stadig efter en ny 
gummiged. 
Der skal måske arrangeres en tur til en forhandler i Nordjylland for at kigge på hvad han har.  
Lars, Morten og Mikael tager en tur der over en fredag. 
 
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. OPDATERET: Mikael har snakket med Hanne om det. 
 

3 Eventuelt 

 Ingenting 

 

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

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder:  

Gitte Agerlin 


