
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 16. marts 2022  

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

Godkendelse af sidste referat  

Referatet godkendt 
 

Diverse 

Det ”gamle” klubhus 
Der var arbejdsdag søndag de. 13.3, hvor der blev ryddet op, lavet nye skabe. Der mangler noget 
vandinstallation til vask og opvaskemaskine. Dan vil få det ordnet. 
Der mangler stadig lidt oprydning og montering. 
 
Det skal stadig undersøges med brugerbestyrelsen om der kan blive råd til nye borde og stole. 
Der mangler at blive købt lidt ekstra service. Gitte køber inden næste udlejning, som er den 25. 
marts 2022. 
 
Ørestad Spartans har kontaktet KK, for at høre om de kan få lov til at være på anlægget (= det 
”gamle klubhus”), eventuelt ved at bygge om. De har henvendt sig efter Mikael havde skrevet at 
de ikke kunne bruge det ”gamle” klubhus. Mikael tager den videre kontakt med KK. 
 
Containere 
Der er blevet købt 2 nye container, som allerede er udlejet, derudover er den container som 
Hanne havde, også blevet udlejet. 
Kontrakten blev tilrettet, og den skal sendes til udlejerne – OPDATERET kontrakt sendt til 
udlejere. 
De nye containere har fået bevilget penge til isolering. 
 
Porten 
Mikael har fået lavet porten, og det ser ud til at den virker nu. Den åbner kl. 6.00 og lukker kl. 
21.00 om aftenen automatisk. 
 
Rotter 
Dan har kontaktet KK, der er blevet opsat rottefælder. Lars beder CAB om at fjerne alle 
skraldespandene, så vi kun anvender skraldespandene på affaldsstationen. Vi ser hvordan det 
går, om der skal købes nye containere - problemet med skraldespande uden for affaldsstationen 
er at få dem tømt. 
Mikael kontakter dem der afhenter affald og hører om tømning af affald. 
 
Miljø 
Intet nyt 
 
Brugerbestyrelsen 
Intet nyt. Mikael forsøger igen at rykke KK for et brugerbestyrelses møde, samt en liste over de 
leverandører der er på SKI aftale, og som vi er forpligtet til at bruge. 
Bestilling af diesel skal foretages via KK. 
 
Prøvecross 
Prøvecross er planlagt til at åbne op den 25. april 2022. Der åbnes op på hjemmesiden i uge 14. 
Der er snakket med Rasmus og Jan Otto. Rasmus tager de små og Jan Otto tager de store. 
 



   
 

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 er stadig 4 stk. som skal sælges. 
 
Vaskeplads 
Dan vil installere de nye højtryksrensere i uge 12 (tirsdag/torsdag). Dan giver besked til 
bestyrelsen, så man kan komme og hjælpe. 
 
Nyt projekt: Vi vil gerne overdækket vaskepladsen. Det tages op med brugerbestyrelsen. 
 
Toiletbygning. 
Toiletbygningen er ved at blive malet, når malearbejdet er færdigt bliver skillevæggene 
monteret. Hvorefter toiletterne sættes op. 
 
Kørende materiel 
Der mangler batterier, det bestilles inden vi starter op. Dan vil bestille via SKI aftalen. 
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. 
 
Banearbejde 
Lars og Morten vil ordne banen i påsken. Morten sender datoer til Dan, som sørger for at leje 
maskiner til banearbejdet. De sørger selv for at bestille jord. 
 
Klubtræner 
Johan sørger for at lave en profil side med trænere på hjemmesiden. 
Gitte sørger for at få oprette Johan som bruger på hjemmesiden – OPDATERET Johan er oprettet. 
Vi får bestilt nogle nye trøjer med tryk på, ligesom de klubtrøjer vi har. 
 
Lars har kontaktet Kim Alex Olsen og Jonas og de er klar til at være trænere i 2022.  
 
Johan og Morten vil gerne lave ATK træning. Der vil komme med nogle datoer for sæsonen 2022 
som kan blive sat i kalenderen. 
 
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. 
Det skal aftales i brugerbestyrelsen med hensyn til støbning. Mikael tager det med til næste 
møde i brugerbestyrelsen. 
 
Økonomi 
Regnskabet er færdigt, der mangler kun bestyrelsens beretning. 
 
Vi dropper anskaffelsen af vaskemaskinen. Gitte orienterer Morten Schubert. 
 
Tutten 
Johan havde lavet et flot opslag med tak for Hanne indsats. Johan vil lave opslag hvor vi søger 
efter ny ”bestyrer”. 
Da Tutten p.t. er lukket, besluttede vi at købe en gasgrill. Lars sørger for at købe en. 



   
 

Træningsledere 
Der blev holdt møde med TL, der er sendt referat ud til TL.  
De TL som ikke selv kan ”udnytte” medlemskabet, kan få et medlemskab til en anden i 
husstanden. 
 
Løb 
Vi har fået tildelt 3 løb.  
Yamaha Kids Cup i weekenden 28. og 29. maj. 
Der er indkøbt Faxe Kondi i champagne flasker til alle kører. Vi snakkede om at købe kasketter til 
alle tilmeldte. 
Mikael har taget kontakt til Kenneth Kaalund, og givet besked at Morten og Johan gerne vil være 
ATK trænere om lørdagen. 
DMU Maxi C Cup den 11. juni. 
Dette løb bliver også en DM afdeling for piger og damer. 
Landelsmesterskab ØST den 6. og 7 august 
 
Der lukkes for træningen om torsdagen inden løb, på begge baner. 
 
Der afholdes klubmesterskab følgende datoer: 30. april, 14. maj, 10. september, 1. og 2. oktober. 
Afslutningsfest den 8. oktober. 
 
Kalenderen er opdateret. Der er 4 dage vi kan holde åbent på andre dage, vi tager det på 
generalforsamlingen. 
 
Tema aftener.  
Slut for i år. Hvis der skal afholdes tema aftener skal de planlægges lidt bedre til næste år. 
 
Arbejdsdag 
Vi aftalte den 3. april 2022. 
 
Generalforsamling 
Der er sendt indkaldelse ud til generalforsamlingen. Den lægges på hjemmesiden i aften 
OPDATERET: indkaldelsen er lagt på hjemmesiden under Nyheder. 
 
Vi aftalte at ændre paragraffen 5.5, således at vi får indarbejdet krænkede adfærd. Gitte 
fremsender forslag. 
 
Leje af banen 
Jesper K vil gerne leje banen uge 28. Kontrakten for leje af banen er sendt til Jesper K.  
 
Træningslejr 
Vi blev enige om at droppe egen træningslejr, da Kim Alex Olsen ikke kunne stå for den. 

 

Bestyrelsesmøder og arbejdsdage: 3. april (arbejdsdag), formøde til generalforsamling den 6. april 2022. 

Gitte Agerlin 


