
Dagsorden for bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 7/8 2018, hos Jacob B. Vind, Betulavej 17, 3200 

Helsinge 

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 Hauboe/AH, Kim Villadsen/KM  

Fraværende: Peter Hagemann/PH 

Referent: Jacob 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

1. Godkendelse af referat: Møde den 27/5 – ingen bemærkning 

2. Evaluering af afholdte arrangementer: 

24. juni Ishustur og besøg på krigsmuseum hos Gartneriet Mortensen i Søborg, 9 personer deltog, 

hyggelig tur med megen historie og efterfølgende spisende is i Gilleleje 

Uge 30 LA 2018, Bornholm, ca. 15 personer fra region deltog, godt arrangement, 3. plads i Trophy og 

borddækning, NSJ vandt recovery. 

3. Økonomi/regnskab:  

Brian er tæt på at have kontrol over vores konti, kontis flyttes til ny bank, Bent har lavet status til 

Brian – vi bruger stadig for lidt penge og der overskud hos Kørsel Med Børn. 

4. Status, terræn: 

MBP: Har nu prøvet at være i telefonisk kontakt med ’Hjørring’ vedr. evt. brug til St. Høvelte ’18 

MBP: Østby/Eg ingen problemer 

JBV: Ledreborg, rutemærker er blevet overmalet så vi skal nytænke til næste års kørsel. 

NHT/LE: De gør lidt arbejde for samle op omkring Ryomgaard ang. kørsel- 

5. Store Hövelte.  

Se mails af 5/8 fra Bo Degn og Nils. Problemer med terræn i Sverige pga tørke. Alternativt forslag fra 

Bo om tur omkring Åsnen, evt. også mulighed for Høvelte. Der skal tages stilling til alternativerne. 

Der er stemning for at vi kører plan C med en tur til Åsnen: 

6. Årshjul Kommende arrangementer.  

17-19. august Store Høvelte i Sverige, Oplæg udarbejdet af Bo Degn og Nils Torgersen,  

21. september klubaften: kørsel med GPS, TSH – kl. 19 med start fra Nivå  TSH, ES, BS 

28. oktober Østby,      Manne  

14. november grønt bevis teori,     JBV 

18. november Høvelte + grønt bevis,    JBV, TP 

9. december juletur.     LE, NHT, AH  

6. januar nytårstrial, Østby 

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

Greenlaning tur – er i støbeskeen. 

7. Evt. 

NHT, hvordan med medlemstilgang og at holde på vores medlemmer? -  hvordan kommer vi i 

kontakt med dem? – hvordan involvere vi dem i det der sker i regionen?  

 

 



8. Næste møde.   

25. september kl. 18 hos Andreas Haugboe, Manderup 8, 4050 Skibby – hvidt hus med LR i 

indkørslen. 


