
Referat fra Bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 10/8 2016, Ølsted 

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

Frederiksen, Bent S. Møller, Peter Hagemann. 

Afbud: Torben Pleman, Kim Villadsen 

Referent: Morten F 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

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

med initialer efter punktet. 

2. Opfølgning af aktions pkt. fra ref.  JV har kigget på beach-flag. Vi laver s/h print med logo og navn. 

Husk at søge om tilladelse fra HB. JV har også kigget på indskrivnings-telt. JV følger op. BSM 

gennemgik og vi reviderede materialelisten. TSH oplyser at Garmin afholder arrangementer om brug 

af deres produkter. TSH prøver fortsat at tage kontakt. 

3. Materiel. JV foreslår, at vi køber nye alu-kasser til teltene. Dimensioneret efter at teltene kan være i 

enkelte kasser, der markeres. JV følger op – vi er indstillet på at bruge indtægten fra kontorvognen 

til dette. MSH foreslår, at trailerne udstyres med overvågning. MSH kontakter Jesper Løwe. Bord-

bænke traileren står i Søsum, hvilket giver problemer ved udlejning, da ”folk” ikke kan finde ud af 

hvordan det foregår. Der skal laves et dokument med en kørselsvejledning, som kan udsendes til de 

der lejer den. MSH+SN. 

4. Nyt fra udvalg og arrangører. Store Hövelte. 15 tilmeldt. Flot program og tilskud fra HB da det er et 

jubilæumsarrangement. Vi overvejer hvordan vi fremover kommunikerer med vores medlemmer på 

alverdens medie-platforme. MSH følger op. SN berettede om Trophy-cup i Østby. Indtil videre 2 hold 

tilmeldt. Det skal ikke være gratis for uden-regionsdeltagere. MSH følger op, arrangementet skal 

som udgangspunkt hvile i sig selv. Oase udvalget (MF) opfordrede til at der reageres på indlæg til 

Oasen – navnlig vedr datoer. TSH havde forslag om kørsel i Tyskland og Sverige, hvor der skulle være 

nogle fede terræner. Vi er ikke aldeles afvisende.  

5. Landsarrangment/Trophy (evaluering). Campingplads gav en lidt isoleret stemning, da man ikke 

minglede med andre. Men ellers en dejlig uge. MSH tager kontakt til Nicolai Schunk i relation til 

Trophy-FB gruppe. 

6. Årshjul.. Vi skal have fuldstændig styr på datoer. TSH vil gerne lave et regneark, der indeholder alle 

de tilbagevendende arrangementer. TSH. 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) er afholdt, 17/4 

Ledreborg, vedligeholdelse af terrænbane frikørsel og grøntbevis (SN), er afholdt, 11/5 grønt bevis 

(JV) er afholdt, 13/5-16/5 Ledreborg, livsstilsmesse og kørsel i pinsen + grønt bevis + trial(cup) (MF, 

TSH og SN), er afholdt, 10-12/6 Høvelte, Syge børn(11/6) (MF) er afholdt, ishustur 28/6 (LE) er 

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

grønt bevis praktik (JV), 28. september Recovery (JV), 25/10 Klubaften – Rumænien (SN + TSH), 

Østby 30/10 (Brian), Larsen Dæk (?), Dalmose (SN) 19. 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)  

7. Økonomi. BM gennemgik status, hvoraf fremgår at vi stadig bruger alt for få penge, og at vi har fået 

et lidt større beløb i regionsandele. Desuden har Høvelte kun været anvendt 2 gange. Kontorvognen 

er solgt til Kim Villadsen for 10.000 kr. Banken er lidt problematisk mht Mobile-pay – og Helle K har 

overtaget dialogen med banken. 

8. Eventuelt. Trial trænger til en vitaminindsprøjtning. Der mangler også en opgørsel over sidste års 

cup.  PH og BS tager têten og samler resultaterne. TSH har lidt præmier. 

9. Næste møde.  Næste ordinære møde. 22. september kl 18. Hos TSH på Lærkevej 3, 3400 Hillerød. 

Mødet slut kl 20.40 

 

 

Således opfattet af Morten Frederiksen 

 


