
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2021  

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

Afbud: Morten 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 
 

2 Diverse 

 Udleje af klubhus 
Gitte har lavet et udkast til en lejekontrakt. Johan havde nogle bemærkninger. Vi blev enige om 
at tilføje: at der skal udføres affaldssortering og gulvet skal vaskes i klubhuset. 
 
Porten 
Der er stadig nogle problemer med porten. Mikael kigger på den. 
 
Miljøtilsyn 
Mikael har været til miljøtilsyn i torsdag. Der skal laves egenkontrol som skal udføres efter hver 
træning. Det overvejes om det eventuelt kan laves på bagsiden af TL rapporten.  
 
Brugerbestyrelsen 
Der er brugerbestyrelsesmøde på mandag den 29.11, Mikael og Dan deltager. 
 
Nyt værksted 
Gitte havde snakket med nogle som ikke var interesseret i der blev lavet et værksted.  
 
Prøvecross 
Prøvecross er lukket ned for i år.  
Gitte og Dan snakkede med Rasmus og han syntes det fungere fint, ville gerne have et sted hvor 
han kunne registrere hvem der kommer. Gitte snakker med Rasmus om det. 
Bestyrelsen syntes også det har fungeret. Gitte giver Rasmus besked om vi ønsker at han 
foretsætter. OPDATERET Rasmus orienteret. 
 
Mikael har snakket med Rasmus om de cross maskiner som han har benyttet. Rasmus vil 
gennemgå dem og se hvad der mangler. Materialer bestilles hos Dan. 
 
Der skal derudover foretages en oprydning i de andre crosser der står. 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. 
 
Vaskeplads 
Der skal indkøbes materialer til overdækning. Mikael og Dan mødes den 3.12 for at måle op til de 
sidste ting der mangler. 
 
Toiletbygning. 
Mikael vil høre Morten Svenstrup om han vil lave toiletbygningen, da vi har endnu ikke har fået 
lavet aftale med nogen andre. 
 
Kørende materiel 

 



   
 

Dan har fået lov til at leje gravemaskiner/gummiged til banearbejdet via hans firma, det er derfor 
ikke så interessant p.t. at købe noget. 
 
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. 
 
Johan og Morten har snakket omkring at lave ATK træning. De vil komme med nogle datoer for 
sæsonen 2022 som kan blive sat i kalenderen. 
 
Sæsonafslutning 27.11. 
Lars og Rene sørger for indkøb til sæson afslutningen, der var p.t. ca 40 person tilmeldt. 
Lars skaffer pølserne via Skjold boldklub. 
Johan hører om Rema1000 vil sponsorere fx ketchup, sennep mv til sæsonafslutningen. 
Vi blev enige om at Mikael bestiller en kaffe og pandekage vogn til arrangementet. 
Lars sørger for at grille pølser, og vil dækker op med nogle borde og pavillioner.Klubben giver 
mad og drikkevarer til medlemmerne og deres famile. 
Gitte laver præmieoversigt til gevinsterne.  
 
Ny rep zone og tilskuer platform 
Der mangler at blive målet op, så der kan laves en tilbud på støbningen. Bliver målt op på fredag 
den 3.12. 
 
Økonomi 
Gitte har snakket med Peter A. og han vil sende faktura i år på banearbejdet. 
Økonomien ser fornuftig ud, der er penge i kassen, men der er nogle projekteter der stadig 
mangler at blive færdige. 
 
SuperCross 
Vi blev enige om at lave tur til SuperCross, det ska bestilles 45 billetter. Mikael sørger for at leje 
en bus. Johan sørger for bestiling af billetter da han har nogle kontakter. 
 
Julebrev 
Der skal udsendes en julebrev til medlemmerne her skal de vigtige datoer skrives. 
 
TL møde den 26. februar 2022 til frokost og information om kommende sæson. 
Sende mail til alle TL om de vil være med til næste år. 
 
Tema aftener. Mikael har spurgt Thomas Kongshøj  
Lars tager kontakt til Morten Kamp for at høre om han vil komme med støddæmpere. 
Dan tager en aften med almindelig vedligeholdelse. 
Vi hører om Kenneth Kaalund vil komme til en aften med ATK træning. 
Gitte sætter datoerne for klub- og temaaftenenerne. 
 
Generalforsamling planlægges til den 6. april 2022. 
 
Vi snakkede om at holde bestyrelsesmøde 8. december 2021, så vi kunne gennemgå 
løbskalenderen, som burde være der på dette tidspunkt. 

  



   
 
 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage: 8. december 2021. 

Gitte Agerlin 


