
Referat fra Bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 30/3 2016, Freerslev 

Til stede: Mads Hansen, Brian Skindersø, Torben Schmidt Hansen, Stefan Hansen, Jacob Vind, Morten 

Frederiksen, Lars Ellegaard. 

Afbud: Torben Pleman, Peter Hagemann 

Referent: Lars Ellegaard 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  Intet at bemærke.  Opfølgning/ansvar indføjes i referatet 

med initialer efter punktet. 

2. E post (håndtering).  Hvordan skal der svares, hvem skal have ansvaret ? Aftalt at regionslederen 

fremover skal have mails – og ikke hele bestyrelsen – og at Mads derefter fordeler posten eller selv 

besvarer.  Næste møde, husk pkt. hjemmeside – ønsker. MSH. 

3. Livsstilsdage på Ledreborg.  TSH har snakket med Ledreborg. De syntes der var lidt dødt i det store 

område ved indgangen. Overveje udstilling af veteraner, kørsel med RC LR og evt. en bane hvor der 

kan køres med bind for øjnene. Endvidere overveje webcam fra kørsel i skoven. Ligeledes overveje 

belønning for at være til stede om fredagen. TSH,  MF og SH holder snarest møde om planlægning. 

Overveje om klubbutikken vil være med. Fokus på bemanding. TSH. 

4. Sikkerhed.  HB har meldt ud, at der skal være fokus på sikkerhed. Drøftet om der kan fokuseres 

yderligere på sikkerhed på banerne i Høvelte. Måske også vurdere hvilke køretøjer der er egnet til at 

køre på de pågældende baner/ruter. MF har konkret svaret Steen Larsen mht sikkerheden ved syge 

børn. Der vil i år være udvidet arrangøransvarsforsikring. Trophy træning ved Nikolaj Schunk skal 

også orienteres om sikkerhedsforholdene og –kravene. Sikkerhedspunktet tages med ved hvert 

møde. MSH. 

5. Årshjul. ToDo lister sendes til MSH i elektronisk form. Vi skal have fuldstændig styr på datoer. Aftalt 

at der laves en rullende kalender (LE). Husk at invitere de terrænansvarlige til planlægningsmøde i 

nov-dec. Nytårstrial Østby 3/1 (TPl) er afholdt, Fastelavn 7/2 Ledreborg (Trine og Sanne) evt. pølser 

+ invitation af børn af ansatte på Ledreborg. Er afholdt, regionalforsamling den 29/2 med spisning kl. 

18, Færgelunden Frederikssund (BM). Er afholdt, 12- 13/3 – Sverigestur (TSH) Er afholdt, 10/4 

Trophytræning , 13/4 grønt bevis (JV), 17/4 Ledreborg, vedligeholdelse af terrænbane frikørsel og 

grøntbevis (SN), 11/5 grønt bevis (JV), 13/5-16/5 Ledreborg, livsstilsmesse og kørsel i pinsen + grønt 

bevis + trial(cup) (MF, TSH og SN), 10-12/6 Høvelte, Syge børn(11/6) (MF), ishustur 28/6 (LE), ”Store 

Høvelte – nu i Sverige”, 19-21/8,TSH og JV, 14/9 Grønt bevis teori JV, Høvelte 17/9 grønt bevis 

praktik (JV), Østby 30/10 (Brian), Larsen, Dalmose (SN) 20. november, juletur 4/12 (SN), nytårstrial 

8/1 2017, fastelavn 26/2, regionalforsamling 28/2 2017. Forsøge med køreteknisk anlæg inden 

vinter, evt. Roskilde (LE)  

6. Økonomi. BM orienterede. Vi er på vej mod vores målsætning om at bruge af formuen. Der er 

sponsormidler på vej til ”syge børn”. Foreløbig gratis arrangementer for regionens medlemmer. 

Deltagerbetaling for deltagere fra andre regioner 100 kr. ved almindelige kørselsarrangementer. 

Specielle arrangementer aftales individuelt. JV er ikke nået videre med indkøb af telt og flag. 

7. Regionalforsamling evaluering. Vi skal som bestyrelse være bedre forberedt, specielt i forhold til 

fremsatte forslag.  



8. Nyt fra udvalg og arrangører:  SN var til trophy møde. Nikolaj Schunk og Morten Schumann står for 

det og prøver at arrangere træningsarrangementer og prøver at lade arrangementerne være åbne. 

Arbejder på at sætte et hold. MH kontakter Nikolaj omkring økonomi. 

9. Indkomne punkter. ingen 

10. Eventuelt. Polen-intro ? Nogle medlemmer har ytret ønske om en aften til drøftelse af hvad der til 

på et polens arrangement. SN vil gerne lægge hus til 19/4 f.eks. TSH lavet et FB opslag. Drive in Bio. 

Positiv tilbagemelding. MSH tager fat i indehaveren. BM, der er oprettet mobile pay på ”syge børn” 

kontoen. 

11. Næste møde.  Næste ordinære møde 19/5 hos Morten F.  

Mødet slut kl 21.20 

 

Således opfattet af Lars Ellegaard 

 


