
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 20. oktober 2021  

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

Afbud: Dan 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 
 

2 Diverse 

 Udleje af klubhus 
Gitte var blevet kontaktet, med spørgsmål om man kunne leje klubhuset billigere, hvis man kun 
ønskede at leje det om lørdagen og ikke fra fredag – søndag.  
Vi blev enige om at fastholde prisen og at lejeperioden altid vil væe fra fredag – søndag. 
 
Porten 
Porten virker ikke p.t., Mikael har taget kontakt til Raunkjær, så de kan komme ud og få den 
repareret. 
 
Mikael var blevet kontaktet af Behandlingsskolerne i københavn, som var interesseret i at 
komme i gang med at køre cross. 
 
Miljøtilsyn 
Mikael har haft et forberende møde med Københavns kommune angående miljøtilsynet. Vi har 
efterfølgende fået tømt spildeolien. Der skal anskaffes en ny pulverslukker, da den vi har er 2 år 
gammel. Derudover skal der mærkater på beholdere i værkstedet, så man kan se hvad de 
indeholder fx olie/benzin. – OPDATERET Pulverslukker er købt. 
 
Nyt værksted 
Der var en snak omkring at lave et værksted som medlemmer kan bruge. Der skal ikke være 
noget værktøj, men blot et bord og et dækapperat og en compresser. 
Det kan indrettes i en af de ledige container. 
Der blev aftalt at der sendes et brev ud til de relevante, da vi gerne vil have opbakning fra dem 
og hjælp til at få det etableret. 
 
Prøvecross 
Prøvecross er lukket ned for i år.  
Til orientering så fungere det således at al tilmelding til prøvecross skal foretages via 
hjemmesiden. Dem der tilmelder sig modtager herefter en mail med nogle oplysninger samt 
kontaktoplysninger til Rasmus. Rasmus bliver også orienteret om hvem der har tilmeldt sig. 
Der skal foretages en oprydning i crosserne. 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. 
 
Lars har haft kontakt til NR, og motoren er næsten færdig, der mangler en ”dims”, som vil 
komme i løbet af denne uge. 
OPDATERET: Lars har fået motoren med hjem, da han var hos NR torsdag 21.10  
 
Arbejdsdage 
Vi blev enige om at der ikke afholdes flere arbejdsdage i år. Klubbens medlemmer orienteres og 
dem der mangler arbejdsklip må betale. 
Hvis nogle gerne vil arbejde i stedet for at betalt skal de kontakte Mikael for specifik opgave. 

 



   
 

 
Toiletbygning. 
Da der ikke er kommet nogen afklaring på Mikaels aftale, vil Morten/Johan forsøger at finde 
nogen som kan komme videre med toiletterne. 
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. 
 
Kørende materiel 
Morten har fundet en gummiged, som står i Uggeløse. Morten og Lars tager ud og kigger på den 
på fredag. 
Lars snakkede om at der var nolge ting på rendegraveren som ikke virker. Lars tager kontakt til 
Dan, så vi kan få det lavet. 
 
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. 
 
Jørgen Ilg er i gang med finde nogle veste/trøjer. 
 
Sæsonafslutning 
Det blev aftalt at der holdes sæsonafslutning den 27. november.  
Vi blev enige om at der skal grilles pølser med brød. Lars og Rene sørger for at grille. Klubben 
giver mad og drikkevarer til medlemmerne og deres famile. Der bliver lavet en tilmelding til 
arrangementet, så vi ved i forhold til indkøbet. 
Johan hører om Rema1000 vil sponsorere noget til sæsonafslutningen. 
Vi køber et lotteri, men vi offentliggør vindernumrene med det sammen. Der er gaverne der blev 
købt fra 24MX, samt lige til overs fra pokalfesten, og Lars vil hente nogle legetøjscrossere. 
OPDATERET: legetøjscrosserne er hentet. 
 
Ny rep zone og tilskuer platform 
Der mangler at blive målet op, så der kan laves en tilbud på støbningen. 
 
Økonomi 
Vi snakkede omkring betaling for banearbejdet. Peter A. vil gerne stå for at arrangere 
banearbejdet. Vi blev enige om at vi vil give 40.000 kr om året. 
Mikael tager kontakt til Dan for at høre hans mening. – OPDATERET Mikael har snakket med Dan 
 
Udleje af det gamle klubhus 
Gitte laver et udkast til en skrivelse vedrørende leje af klubhuset, som Hanne kan have og 
udlevere til dem som lejer lokalet. 
 
Nyhedsbrev 
Der skal udsendes en nyhedsbrev til medlemmerne med blandt andet arbejdsklip, 
sæsonafslutning, høre om skrueaftener og temaaftener til januar-marts 2022. 

  

 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage: Der blev ikke aftalt noget bestyrelsesmøde. 

Gitte Agerlin 


