
Referat fra Bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 22/9 2016, Hillerød 

Til stede: Mads S. Hansen Torben Schmidt Hansen, Jacob Vind, Kim Villadsen, Torben Pleman, Mads Bak, 

Brian Skindersø, Lars Ellegaard. 

Afbud:  Morten Frederiksen, Stefan Nielsen, Peter Hagemann 

Referent: Lars Ellegaard 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

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

2. Nyt fra udvalg og arrangører. Terræn og bjergning. Aftale med Steen Larsen er på plads. Tilmelding 

skal være både på hjemmeside og Facebook. TSH orienterede om arrangement i Oksbøl, hvor der 

ikke var tilmelding. Alligevel var der ca 50 biler, primært fra egen region. Rumæniensaften. kommer 

der styr på. Brian står for Østby den 30/10 

3. Trophy cup. Jacob var til stede. Godt terræn og fungerede fint. Steen Larsen mødte op som 

kontrollant og alt var ok. Der havde været et problem med et jordanker, som var blevet trukket ind 

igennem haven. En beklagelig episode, som vi må undskylde og sende en beklagelse. BM 

orienterede om et mindre økonomisk udestående i forhold til cup’en. BM afventer en forklaring. 

Ærgerligt at terrænet og arrangementet er lukket for andre. 

4. Hövelte:. Ros til TSH, velgennemført og rigtig fin tur. Stor interesse for den type arrangement.  Det 

havde været godt at have haft et eller to regionstelte med. 

5. Høvelte GPS løb mm. 3 til grønt bevis. 21 biler, hvoraf der var flere nye medlemmer. Stor ros til 

Manne for gps løbet.  JV manglede nogle kort. Kortet lægges på hjemmesiden, så det kan 

downloades – hvis det ikke er i strid med copyright. En tur rundt om terrænet kunne være godt. 

Ingen problemer med vagten. Fremover sendes en kopi af ”regningen” til den ansvarlige, da den 

indeholder alle koder om hvad der er aftalt. 

6. Økonomi. Vi har et mål om et minus resultat, men er vi er stadig på et stort plus. Telte og bannere er 

stadig ikke på plads. JV sender et link til Bent, så han selv kan bestille og betale telte. Ved udleje af 

trailer skal det præciseres hvor og hvornår den skal tilbageleveres. Enighed om at der skal monteres 

en tracker på den. JV undersøger. 

7. Status på materiel. Se ovenfor mht trailer og gps. Der var en generator og kort over Høvelte i 

kontorvognen. Kim afleverer det. 

8. Årshjul fremadrettet. TSH har snakket med LF om en tur på sydhavsøerne. Et øhop-løb som TSH 

gerne vil lave. Foreslår også en tur til Tyskland med kørsel i 2-3 off-road parker, i påsken 13-16/4. 

Gerne 1. weekend i september til ø-hop. Store Høvelte skal være Store Høvelte igen 18-20/8 17. 

Forsøge med fastelavn i Høvelte. Ledreborg i pinsen 2-4/6. Syge børn 10/6 – foreløbig. Høvelte 23. 

april. Ledreborg 26. marts. Tur til Kim på Agernæs 25/5. Østby den 29/10 og den 25/11.  

9. EVT. Halvvejsmøde incl kasserer og sekretær. 6/11. Præciseres at al henvendelse om terræn skal gå 

gennem Mads Bak. Pinse på Ledreborg skal forberedes i god tid i 2017. 2016 var et løft, men det kan 

gøres bedre, og vi kan få meget ud af det. Vi skal promovere det bedre, herunder at der kan være 

mulighed for overnatning. 4 mand er tilmeldt til instruktørkurset herfra.  

10. Næste møde.  Næste ordinære møde. 14. november kl 18. Hos Brian, Damgårdsvej 60, Nivå. 



Mødet slut kl 21.30 

 

Således opfattet af Lars Ellegaard 

 


