
Dagsorden bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 27/5-2018 hos Lars Ellegaard, Freerslev 

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

Nielsen/SN, Torben Pleman/TP, Nils Hall Torgersen/NHT, Andreas Haugboe/AH, Kim Villadsen/KM, 

Fraværende: Peter Hagemand/PH 

Referent: JBV 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

1. Godkendelse af referat.  

Referat godkendt uden bemærkninger, Kim Villadsen’s navn manglede dog som deltager.  

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

5/5 Ledreborg, vi fik kørt lidt, der var 14 biler, der blev givet 1 grønt bevis, der blev kørt trial på 4 

baner. 

18-21/5 Ledreborg, der var 3, 6, 7 og 4 biler fordelt på de enkelte dage, der blev kørt mange ture, vi 

har gjort et godt ansigt ud af til.  

3. Økonomi/regnskab.  

BS, status er at vi ikke er oppe at køre med Brian som kasserer, tiden går med at skifte bank. Bilag 

sendes stadig Bent som klare diverse betalinger. 

Bent har lavet status til Brian pr. 7. maj – vi har et lille driftsunderskud. 

4. Status, terræn. 

MBP, Forsvaret har mundtligt bekræfte vores dage i terrænet, vi kæmper omkring moms på faktura 

JBV, Ledreborg er stadig positiv efter livstilsdagene – den gamle bane eksisterer stadig som JBV vil 

sammen med Morten Dam gøre et forsøg om at få adgang denne. 

NHT arbejder stadig med kørsel på godser på Sjælland(Ryegaard)   

5. Årshjul Kommende arrangementer.    Ansvarlig  

16-17. juni, kørsel med børn, der er pt tilmeldt 40 biler og der kommer sikkert Styregruppen 

flere til, masser sponsorer, catering klar til middagen, FCB står for pølser til 

frokost forhåbentligt mod sponsorat,  

24. juni, Iskage-/sommertur til/fra Helsingør kulturhavn kl. 13-16.  TP 

Uge 30 landsarrangement på Bornholm.  

17-19. august Store Høvelte – NHT, Bo Degn har lavet oplæg vedr. Sågbacken LE, 

Regionen dækker terrænudgiften og færgeudgiften til de tilmeldte deltagere/biler 

uden campingvogn, overnatning er for egen regning enten på Sågbacken eller  

campingplads i området, JBV klare klistermærker hos Skiltværkstedet,    

20. september klubaften – Kørsel med GPS? - TSH?   BS,  

?. september kørsel/greenlaning – ellers i forb. med klubaften, Kørsel med GPS  

28. oktober Østby, MBP har lavet aftale med Eg    

14. november grønt bevis teori,     JBV 

17. november Høvelte + grønt bevis,    JBV 

9. december juletur.       

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

 



6. Landsråd 26/5 2018.  

AH har deltaget, orienteret kort omkring om mødet: medlemstilstand/undersøgelse, oasen, 

økonomi, sikkerhed, miljø, friluftsrådet, kontingent – stiger med 100 kr., forsikring – tillæg vedr. 

terrænkørsel i udlandet ved LR-arrangementer. 

7. Evt. 

Mobilpay til regionen, Kørsel Med Børn har oprettet til arrangementet 

8. Næste møde.  

6/8-2018 kl. 18 hos Jacob, Betulavej 17, 3200 Helsinge 

 

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. 

1.-3. juni: Stefan Nielsen. 

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. 

 


