
Dagsorden for bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d.13/11 2018, hos Mads Bak Petersen, 

Frederiksborgvej 178, 3450 Allerød, spisning kl. 18, møde kl. 19  

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

Torgersen/NHT, Andreas Hauboe/AH, Stefan Nielsen/SN 

Fraværende: Kim Villadsen/KV, Peter Hagemann/PH, Torben Pleman/TP 

Referent: JBV 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

1. Godkendelse af referat.  

Møde den 25/9 2018 – ingen har noget at bemærke, tavshed er at samtykke fremrettet 

vedr.referater.  

2. Evaluering af afholdte arrangementer.  

28/10 Østby, der var 25 deltagere til arrangementet, 15 kørte posteløb, posterne var fordelt på 

både Eg’s og Jakob’s arealer. 

Flere af regions medlemmer deltog i turen til Polen, med fine pladser til følge   

3. Halvvejsmøde den 10/11 

LE og JBV har deltaget i mødet, emner: medlemsundersøgelse, IT, regioner, kørsel/sikkerhed/miljø 

og klubbutikken, under EVT blev der talt om støj ved terrænkørsel, fælles bank for klubben. 

4. Økonomi/regnskab.  

BS er nu fuldt fungerende kasserer i regionen, vi er ved at samle op diverse udstående og 

tilgodehavende. 

5. Status, terræn 

MBP, der har været rod i systemet ved afregning for Høvelte så vi havde fået en faktura for kørsel 

den 18/10 hvor vi skulle have en for den 18/11 men der skulle være styr på sagen nu. 

6. Medlemstilgang. Diskussionspunkt om hvordan vi får nye medlemmer og holder på de eksisterende 

med udspring i en snak under Evt. på forrige møde. 

NHT har i august kastet emnet op til diskussion: vi skal bedre til at tage hånd de ny medlemmer og 

’indlemme’ dem i regionen, medlemsaftener burde genindføres som info om terrænkørsel, 

adventure-turer, ferieture, udstyr i bilen, almindelig LR-hygge.    

7. Årshjul kommende arrangementer.  

14. november grønt bevis teori, der pt 1 tilmeldt  JBV 

18. november Høvelte + grønt bevis, Manne laver baner JBV, TP 

9. december juletur,    LE           

6. januar 2019, nytårstrial, Østby 

8. Årshjul – Arrangementer 2019 

26. februar 2019, Regionalforsamling, LE / JBV – check med Bent S. Møller vedr. Færgelunden 

3. marts 2019, Fastelavn, Østby 

19. marts 2019, Klubaften – nye(re) medlemmer  SN 

10. april 2019, Grønt bevis   JBV   

13/14 april 2019, Høvelte   JBV, 

 



9. Henvendelse fra klubbutikken. 

Det er nok kun til Kørsel Med Børn at behovet for Klubbutikken er tilstede 

10. Evt.   

LE samler op på manglende medlemmer af bestyrelsen vedr. deres funktion, tillidshverv og 

deltagelse i best-møde. 

11. Næste møde.  Næste ordinære møde.  

8. januar 2019 hos Andreas Haubroe, Manderupvej 8, 4050 Skibby. 

 


