
Referat fra Bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 24/1 2017, hos Lars Ellegaard i Hillerød 

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

Torben Schmidt Hansen, Peter Hagemann, Morten Frederiksen, Kim Villadsen, Lars Ellegaard.   

Afbud: Ingen 

Referent: Lars Ellegaard 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

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

til afhentning af stor trailer udarbejdes af Stefan. Spm om GPS tracking af vores trailere, primært 

den store. JV og Brian finder en løsning med hensyn til hvilket produkt og hvordan det klares med 

batteri.  

2. Nyt fra udvalg og arrangører. Planlægning af Øhop er i fuld gang. TSH har talt med Lolland Falster go 

skal holde fælles planlægningsmøde. Mammut Park i foråret, TSH er i gang med det praktiske. 

Tilmelding skal snart etableres. Der er endnu ingen henvisning via hjemmesiden. 

3. Evaluering af afholdte arrangementer. Østby gennemført med 29 medlemsnumre heraf 4 gæster.  

Der blev kørt trial og frikørsel. Østby er steget til 2500, men ingen ved hvem der har fået mail’en 

med ændringen.  

4. Regionalforsamling. BM har udarbejdet et regneark med hvem der er på valg. MSH tjekker op på om 

alle genopstiller. Forslag fra HB rundsendes af LE. MF og LE gennemgår forslagene med de ”juridiske 

briller” og fremlægger dem ligeledes på regionalforsamlingen. 

5. Fastelavn. Foregår i år i Høvelte. MSH laver indlæg til hjemmesiden. 

6. Økonomi. Regnskab afsluttet. Overskud på små 30000 kr. Vi er fortsat for dårlige til at bruge penge. 

Arrangementer stadig gratis for regionens medlemmer. Enighed om at der fortsat skal opkræves for 

deltagere fra andre regioner og beløbet er fastsat til 50 kr. Forslag til budget er fremsendt. Der er en 

række budgetforudsætninger, bl.a. at Tyskland, øhop og Fynstur hviler i sig selv. Tur til Flyvesandet 

flyttes til den 24/6. Der afsættes 5000 kr. til livstilsweekend, bl.a. til dækning af deltagerkørsel. 

Enighed om det fremlagte budget forslag. 

7. Årshjul. Brian har rettet det til. Der tilføjes ishustur, tirsdag den 9/5. Ansvarlige på en række 

arrangementer påføres efter regionalfrosamlingen. 

8. EVT. Nordkysten vil gerne være med på sponsorat til arrangementer, f.eks. trialcup. Forskellige ideer 

mht klistermærker, præmietyper mm. TP og MSH tager kontakt med Paul for at aftale nærmere. 

9. Næste møde.  Næste ordinære møde. 15. marts 2017 kl 18. Hos Mads, Amager 

Mødet slut kl 21. 

 

Således opfattet af Lars Ellegaard 

 


