
Referat fra Bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 14/11 2016, hos Brian Skindersø i Nivå 

Til stede: Mads S. Hansen, Jacob Vind, Torben Pleman, Bent S. Møller, Brian Skindersø, Lars Ellegaard.   

Afbud:  Morten Frederiksen, Stefan Nielsen, Torben Schmidt Hansen, Peter Hagemann, Kim Villadsen 

Referent: Lars Ellegaard 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

1. Opfølgning på aktionspunkter i godkendt referat. Referat godkendt uden bemærkninger  

2. Evaluering af afholdte arrangementer. Terræn og bjergning. Afholdt 28/9. Deltagerne fandt 

sikkerhedsbetragtningerne både rimelige og fornuftige. Læren er måske at man skal huske, at tænke 

over hvad man gør, da det egentlig ikke er materiellet, der er problemet. Spørgsmålet er også 

hvordan man forholder sig som arrangør, hvis materiellet ikke er i orden. Et yderligere spørgsmål er 

registrering af deltagerne til arrangementerne. Der bør anskaffes klistermærker til deltagerne. Østby 

den 30/10 stod Brian for. Manne havde lavet et GPS løb. Generelt et fint arrangement. Der var dog 

polemik angående arrangementer 19.-20.11. Mads har opdateret datoerne og aflyst 

arrangementerne den 19.-20.11. på Ledreborg. 

3. Årshjul fremadrettet. Glatbane 23.11. Må aflyses. Drøftet om der kan lavet et alternativt 

arrangement i november. Drøftet mulighed for yderligere kørsel på Ledreborg, men det er 

formentlig problematisk pga regn mv. JV vil gerne tale med Ledreborg og TSH mhp aftaler. Juletur 

4/12 står Stefan og familie for. 8/1 nytårstrial i Østby, Peter Hagemann. Fastelavn i Høvelte, MSH.  

4. Økonomi. Vi er fortsat for dårlige til at bruge penge. Desuden ekstraordinære indtægter fra salg af 

trailer. Endvidere ekstra regionsandele pga jubilæumsår. Overvejer indkøb af præmier til banko, 

udover sponsorpræmier. 

5. Arbejde i bestyrelsen. Problem at der af og til er opgaver som falder mellem to stole, selvom vi tror 

vi har styr på de enkelte arrangementer. Brian vil gerne påtage sig opgaven med kalender og 

ajourføring af den. Stadig lidt et problem med hvor regionens materiel befinder sig. Det er nok 

primært den store trailer, hvor returneringstidspunkt skal præciseres. Udlån eksempelvis onsdag til 

tirsdag. Bent står fortsat for udleje af trailer. Punkt ang. materiel drøftes igen på næste møde. 

6. Regionalforsamling. Mads S. Hansen og Torben Schmidt Hansen er på valg. MSH undersøger mht 

dirigent. 

7. EVT. MSH orienterede om sit indlæg på FB. TP har snakket sponsering med Nordkystens 4X4. 

Overvejet flag eller klistermærker, men det skal overvejes nærmere, hvilke mulighederne der kan 

være. Meget forståeligt at eventuelle sponsorer gerne vil markedsføres. 

8. Næste møde.  Næste ordinære møde. 24. januar 2017 kl 18. Hos Lars E., Gadekærvej 8, 3400 

Hillerød. 

Mødet slut kl 21. 

 

Således opfattet af Lars Ellegaard 

 


