
Referat fra Bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 21/6 2016, Amager 

Til stede: Mads S. Hansen Torben Schmidt Hansen, Stefan Hansen, Jacob Vind, Morten Frederiksen, Kim 

Villadsen, Lars Ellegaard. 

Afbud: Bent S. Møller, Brian Skindersø, Stefan Nielsen 

Referent: Lars Ellegaard 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

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

2. Nyt fra udvalg og arrangører. Store Hövelte. TSH og JV går i gang med ar arrangere. Erik Elmelund 

har tilbudt sig til at medvirke ved bespisning. Søger at finde andre uden for bestyrelsen til at 

medvirke ved afviklingen. 

3. Kørsel med syge børn, (evaluering). Morten orienterede. Der har endnu ikke været afholdt 

evalueringsmøde. Der er dog udtrykt noget kritik fra Høvelte, som dog måske bunder i manglende 

kommunikation internt i forsvaret. Der har ikke på dagen været nævnt nogen af de angivne 

kritikpunkter. Lige nu tyder det dog på at DLRK bliver syndebuk. Morten orienterede også om et 

muligt samarbejde med SMIL (Sisse Fisker). 

4. Landsmøde:  Herfra deltog Nikolai Schunck, Morten Schumann og Bent S. Møller. Hovedpunktet 

endte med spørgsmålet om tilskud til region Fyn samt en afstemning om hvorvidt reglerne skulle 

følges eller ej. Referatet er lagt på Forum, så det kan læses der. 

5. 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), 17/4 Ledreborg, 

vedligeholdelse af terrænbane frikørsel og grøntbevis (SN), e 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) afholdt, 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 har sendt en mail, hvoraf fremgår at vi stadig bruger for få penge, og at vi har fået et 

lidt større beløb i regionsandele. Diskuteret salg af kontorvognen. Kontorvognen er solgt til Kim 

Villadsen for 10.000 kr. Kim overfører pengene til kassereren. 

7. Status på materiel. Placering, stand og andre særlige forhold. 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. Den 

grønne trailer står hos Stefan. Burde være i orden, da TSH har skiftet alle pærer mm. Der bør være 

en liste over hvilket materiel vi har og hvor det befinder sig. Se på materiellisten. Kim er 

materielforvalter og bør vide, hvor tingene befinder sig. Motorkranerne befinder sig hos Mads Bak 

og Peter Christensen.  



8. Jubilæums arrangement: Regionen kan søge HB om et tilskud på max 10000 til brug for et 

jubilæumsarrangement. Overvejet at søge til Store Hövelte. 

9. Eventuelt. Peter foreslår at der fremover skrives i bogen, hvem der deltager i arrangementerne. Det 

er pt svært at vide, om der kommer flere eller færre til arrangementerne. TSH oplyser at Garmin 

afholder arrangementer om brug af deres produkter. TSH prøver at tage kontakt. 

10.  Næste møde.  Næste ordinære møde. 10. august kl 18. Foreløbig hos Stefan i Ølsted. 

Mødet slut kl 20.40 

 

Således opfattet af Lars Ellegaard 

 


