
Dagsorden bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 15/3 2018, hos Mads Bak Petersen, Allerød 

Til stede: Lars Ellegaard/LE, Jacob B. Vind/JBV, Brian Skindersø/BS, Mads B. Petersen/MBP, Stefan 

Nielsen/SN, Peter Hagemand/PH, Andreas Haugboe/AH  

Fraværende: Torben Pleman/TP, Nils Hall Torgersen/NHT 

Referent: JBV 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

1. Godkendelse af referat.  

Referat godkendt uden bemærkninger.  

2. Evaluering af afholdte arrangementer.  

16. januar: Byways, fuldt hus med 30 deltagere, overrækkelse af 2 stk. sponsor bil – LR modeller 

11. februar: Fastelavn/Ledreborg, aflyst pga. vådt føre – der skal tænkes anderledes. 

27. februar: Regional forsamling, 32 stk. stemme berettiget, referat er afsendt til HB, vi skal have 

bedre styr på de deltagende medlemmer. 

8. marts, Intercontinental Rally, Bo Degn holdte foredrag om løbene i henholdsvis en Disco III og en 

Def Puma.  

3. Økonomi/regnskab: 

BS er blevet registreret som ny kasserer, husk at aflevere bilag hvis I skal have betaling for udlæg. 

4. Status, terræn  

MBP – status er vi har kontakt og datoer skulle blive som vi har ønsket – der er lige lidt omkring 

weekenden 17. – 18. november. 

St. Høvelte – hvorhenne Møn? Sverige? 

NHT – har talt med Selsø-Lindholm, Roskilde 

JBV – kontaktet af Jørgen Andersen vedr. grusgrav og leje af denne/pris 

5. Årshjul - kommende arrangementer.    Ansvarlig: 

4. april grønt bevis teori,    JBV,  

8. april Høvelte + grønt bevis, terræn ikke bekræftet.   TP, JBV,  

5. maj Ledreborg, kørsel og forberedelse til livsstilsdage.   (JBV), AH,   

18-21. maj Livsstilsdage, Ledreborg, tilmelding til JBV  JBV,  

26. maj Landsråd     AH,   

16-17. juni, kørsel med børn.     MBP – KmSB 

24. juni, Iskage-/sommertur til Helsingør kulturhavn (biltræf) kl. 13-16.  TP, 

Uge 30 landsarrangement på Bornholm, regionen stiller med trophy-hold!?  

17-19. august Store Høvelte (Evt. på Møn?),  

20. september klubaften (indhold kommer senere),  

28. oktober Østby,  

14. november grønt bevis teori,     JBV 

17. november Høvelte + grønt bevis, ændret fra den 18. nov.         , JBV,  

9. december juletur. 

 

 



2019:  

6./13. januar nytårstrial 

3. marts fastelavn 

Desuden overvejes et kørselsarrangement sammen med en anden mærkeklub/søsterklub – evt. i 

Østby. Hvis idé - LE kontakter Mads S. Hansen? om evt. arrangement. 

6. Landsråd 26/5 2018. 

JBV kan ikke møde som stedfortræder for LE, AH og Christian Holten/2660 er delegeret, der kan/skal 

3 stk. afsted som repræsentanter for regionen inkl. regionslederen jf. vedtægterne. Suppleanter 

valgt på regionforsamlingen skal kontaktes om deltagelse i dette års landsråd. 

7. Evt.   

BS - kontrol af diverse mailadresse – vedr. rundsending af referater og andre dokumenter 

8. Næste møde.  

30. april kl. 18 hos Stefan Nielsen, Frederikssundsvej 227, 3310 Ølsted. 

 

 

 

 

 

Telt-trailer udlånsoversigt: 

 

 

9.-13. maj: Stefan Nielsen ønsker at gøre brug af den. 

17.-21. maj:  Livsstilsdage på Ledreborg – Trine Hansen/9003 har også forespurgt om brug 

af den. 

8.-10. juni: Trine Hansen/9003 ønsker at gøre bruge af den. 

15.-17. juni: Kørsel Med Syge Børn i Høvelte. 

17.-19. august Store Høvelte --- ??? endeligt program ikke fastsat endnu. 


