
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2022  

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

Afbud: Rene og Johan 

Godkendelse af sidste referat 

Referatet godkendt 
 

Diverse 

Det ”gamle” klubhus 
Der er blevet indkøbt service og skabe til servicen. 
Der skal stadig ordnes lidt; nyt bord, tilslutning af opvaskemaskine og flytte vasken til bag 
væggen – alt i alt arbejde til en arbejdsdag. 
Det skal også undersøges med brugerbestyrelsen om der kan blive råd til nye borde og stole. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Ørestad Spartans, som har en container stående i ryttergården, 
som gerne vil have adgang til klubhuset og ”betragte klubhuset som deres eget og sætte præg på 
det”.  
Mikael skriver retur at det ikke kan lade sig gøre, og vil skrive til dem at han kan tage det med i 
brugerbestyrelsen, så der måske kan blive lavet en anden løsning til dem.   
 
Porten 
Der er stadig nogle problemer med porten. Mikael kigger på den. 
 
Miljø 
Efter det sidste miljøtilsyn, er der kommet et krav om egenkontrol på vaskepladsen. Der vil 
komme et enkelt felt på bagsiden af TL rapporten. 
 
Brugerbestyrelsen 
Mikael og Dan var med på mødet 26.11.2021. Der var snak om året der var gået, og hvad der skal 
ske i 2022. 
 
Nyt værksted 
Da det ikke virkede som om der var stemning for blandt de adspurgte medlemmer, blev vi enige 
om at droppe projektet.  
Det dækapparat, der er blevet anskaffet, vil bliver placere i værkstedet. Der indkøbes nogle 
dækjern - Mikael bestiller hos 24MX.  
 
Prøvecross 
Prøvecross er planlagt til at åbne op i april 2022. 
Der bestilles ekstra kædeolie – Mikael bestiller hos 24MX. 
Mikael har snakket med Jan Otto. Jan Otto vil formodentligt stå for prøvecross for maxi-kørerne. 
Mikael tager kontakt til Rasmus og Jan omkring hvordan det skal foregå. 
Gitte tager et snak med Rasmus om registrering af aftalerne med prøvekørslerne. 
 
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 
De højtryksrensere der blev anskaffet sidste år har ikke nok tryk, så det tager lang til at vaske sin 
crosser.  
Dan forsøger at tage en med fra arbejdet, så vi kan afprøve den model. 
Der er ikke bestilt materialer til overdækningen – et nyt projekt. 
 
Toiletbygning. 
Der er gang i at få sat skillevægge op, de er p.t. til maleren. 
 
Kørende materiel 
Der mangler batterier, det bestilles inden vi starter op. 
Dan har fået lov til at leje gravemaskiner/gummiged til banearbejdet via hans firma. Når vi ved 
hvornår der skal ordnes bane kan vi bestille de maskiner der skal anvendes. 
Der skal ryddes op i containeren hvor bob-cat står. Derudover kunne det være rart med strøm i 
containerne, så batterierne kan lades op. 
 
Klubtræner 
Trænerne skal synliggøres hjemmesiden, og eventuelt tøj (jakker eller lign). Jørgen Ilg er stadig i 
gang med finde nogle veste/trøjer. 
 
Lars tager kontakt til Kim Alex Olsen og Jonas og laver aftale med dem omkring træning i 2022. 
 
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. 
Det var et rigtigt hyggeligt arrangement, og det gik godt. 
 
Ny rep zone og tilskuer platform 
Der er indkøbt materialer til platform og til støbeform. I første omgang skal der laves en 
støbeform, og så skal der støbes. Støbeformen kan laves på en arbejdsdag i marts måned. 
 
Økonomi 
Vi gennemgik budgettet. Gitte tilretter det, og sender det ud til alle, hvorefter vi gennemgår det 
igen på næste bestyrelsesmøde. 
Der var kommet et forslag omkring kørepenge til de kørerne, som kører løb.  
Vi blev enige om at fra 2022 gives der 200 pr. løb på Sjælland, 400 kr. for løb over broen, dog 
max 1.600 kr. Det er stadig et krav at køreren har AMcK som stamklub i løbsåret, og kørepengene 
udbetales først ved medlemskab året efter (som stamklub). Køreren skal indsende udskrift fra 
”Mine løb” fra løbskalenderen samt kopi af resultatlisten, og det skal ske senest den 1. marts det 
efterfølgende år. 
Der var stillet forslag omkring en vaskemaskine til brug for vask af filtre. Mikael skaffer en 
vaskemaskine og så bliver det stillet op til fri afbenyttelse. 
 
SuperCross 
Der er købt billetter til SuperCross. Mikael sørger for at bestille en bus. Opslaget på FaceBook 
bliver ”boostet”. 
 



   
 

Træningsledere 
Der er sendt mail ud til alle træningsledere. Der er TL møde den 26. februar 2022 til frokost og 
information om kommende sæson. 
 
Løb 
Vi har fået tildelt 3 løb.  
Yamaha Kids Cup i weekenden 28. og 29. maj. 
Løbet er blevet flyttet fra weekenden den 21. og 22. maj. Mikael tager kontakt til DMU for at få 
det flyttet tilbage til den 21. og 22. maj. 
Der er indkøbt Faxe Kondi i champagne flasker til alle kører. Vi snakkede om at købe kasketter til 
alle tilmeldte. 
Mikael tager fat i Kenneth Kaalund mht ATK trænere. 
DMU Maxi C Cup den 11. juni. 
Landelsmesterskab ØST den 6. og 7 august 
 
Mikael laver forslag til datoer for klubmesterskabet, og så beslutter vi på næste 
bestyrelsesmøde.  
 
Gitte laver oversigt til udsendelse til naboerne, når vi har fået svar fra DMU og 
klubmesterskaberne er aftalt. 
 
Tema aftener.  
Lars tager kontakt til Morten Larsen for at høre om han vil komme med støddæmpere. 
Dan tager en aften med almindelig vedligeholdelse. 
Mikael hører om Kenneth Kaalund vil komme til en aften med ATK træning. 
Datoerne for klub- og temaaftenenerne ligger i kalenderen. 
Det er aftalt med Hanne at der tilbydes mad inden tema-aftenen. 
 

 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage: 16. februar 2022, generalforsamling den 6. april 2022. 

Gitte Agerlin 


