
Dagsorden for bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 20. august 2019, hos Stefan Nielsen, 

Frederikssundsvej 227, 3310 Ølsted, spisning kl. 18, møde kl. 19  

Til stede: Lars Ellegaard/LE, Jacob b. Vind/JBV, Brian Skindersø/BS, Stefan Nielsen/SN, Torben Pleman/TP, 

Kim Villadsen/KV, Nils Hall Torgersen/NHT, Axel Berger/AB 

Fraværende:  Afbud fra Torben Schmidt Hansen/TSH, Peter Hagemann/PH, Andreas Haubroe/AH 

Referent: JBV  

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

1. Godkendelse af referat.  

Møde den 13/6 2019, er det udsendt - yes pr 20082019 og er godkendt 

2. Evaluering af afholdte arrangementer.  

16. juni Ishustur til Dieselhouse, 10 biler deltog, dejligt vejr og gode is. 

30. juni Trophy-trænning i Østby, 8 biler deltog, varmt og solrigt. 

16.-18. august Store Høvelte, ca. 30 biler fordelt på hele weekenden, der blev kørt natløb, trophy, 

trial;  

SN, har talt med nogle medlemmer som mangler lidt info selv om dét der skal ske i dagene med 

tidspunkt og steder selv om det er lagt på diverse medier - og om at vi nok skal være lidt ’åbne’ men 

de nye medlemmer skal også selv ville være med. 

3. Økonomi/regnskab.  

Regionsandelene er ankommet, rep. af trailer, der er stadig hængepartier på udlæg diverse steder,  

4. Status, terræn,  

Hvad gør vi fremover? - Omkostninger til terræn, brugerbetaling? – jah, vi er nok ikke klar til dette 

endnu, vi skal nytænke hvordan vi laver arrangementer samt vurdere om vi skal bruge Forsvarets 

arealer mange gange i løbet af året. KMB skal fremadrettet også budgettere med en udgift til brug af 

Høvelte. 

5. Årshjul, Kommende arrangementer: 

6.-8. september Sverigestur Sågbacken Bo Degn, der er pt. 6-8 biler tilmeldt, flere kommer nok til  

20. september GPS/rutebogsløb, spejderhytte?  TSH 

Uge 43, foredrag Bo Degn? – spejderhytte/BJ?  Husk info til Torben SH 

27. oktober Østby KV, KV taler med Jesper Bonde om pølser, Husk info til Torben SH 

13. november grønt bevis   JBV,  Husk info til Torben SH 

17. november Høvelte   JBV,  Husk info til Torben SH 

8. december juletur,    SN Husk info til Torben SH 

5. januar 2020, nytårstrial, Østby – Villadsen’s Nytårstrial 2020 – sponsor af pølser med brød. 

23. februar 2020, Fastelavn, Ledreborg/Østby 

26. februar 2020, Regionalforsamling, Færgelunden/Jægerspris 

6. Evt.   

Intet at notere. 

7. Næste møde.  

23. september kl. 18 hos LE, Gadekærsvej 8, 3400 Hillerød  


