
Dagsorden for bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 12. marts 2020, hos Jacob B. Vind, Betulavej 17, 

3200 Helsinge, spisning kl. 18, møde kl. 19  

Til stede: Lars Ellegård/LE, Jacob B. Vind/JBV, Brian Skindersø/BS, Torben Pleman/TP 

Fraværende:  Afbud fra Axel Berger/AB, Andreas Haubroe/AH, Peter Hagemann/PH, Stefan Nielsen/SN – 

Kim Villadsen/KV? 

Referent: JBV 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

1. Godkendelse af referat. Møde den 23/1 2020 

Intet at bemærke andet at mødet er flyttet til JBV i stedet for AH  

2. Evaluering af afholdte arrangementer.  

23. februar fastelavn i Østby, 10 bil i terrænet, der blev slået katten af tønden, drukket chokolade og 

spist fastelavnsboller – og endeligt blev der kørt trial, terrænet var meget vådt.  

26. februar regionalforsamling – evaluering er ikke så mange deltager, god debat, bak&æd 

arrangement var oppe at vende. Efterspørgsels på de blødere arrangementer. 

3. Økonomi/regnskab.  

Ja, vi har ikke fået flere penge siden sidst. Vi håber at der kommer regionsandele i overskuelig 

fremtid.  

4. Status, terræn, 

’Jakob’-terrænet – Manne vil gerne forsøge at lave kørsel der.  

JBV -> Ledreborg for at vi kan køre greenlanning. 

KMB -> bliver sikkert udskudt på ubestemt tid pga. Covid-19 for ikke at stå med store udgifter.  

5. Årshjul, Kommende arrangementer.  

Planlægning af arrangementer i 2020:  

Input fra Bo Degn om Intercontinental Rally og Sågbacken  

Jeanette Lynge Nielsen – Kørsel med kendte, vi arbejder videre med ideen. 

5. april hos ’Jakob’, Rosendalsvej 1, 3630 Jægerspris  Manne + bestyrelse  

22. april Grønt Bevis – kørsel på Ledreborg i efterfølgende weekend. JBV 

13. maj klubaften/Bo Degn – Intercontinental Rally foredrag  Bo Degn + LE 

21.-24. maj Livstilsdage    JBV 

13. juni KMB – bliver måske aflyst, kan være vi overtager datoen til et ’Lille Høvelte’   KMB + bestyr. 

30. juni Ishustur     LE + TP 

4.-6. september Sågbacken=Store Høvelte, der åbent for almindelig kørsel om lørdag hos den 

svenske søsterklub, vi gør det med overnatning fra fredag til søndag.   Bo Degn + bestyr. 

6. Samarbejdet med KMB. 

Vi mangler information om hvad der sker. Trailer skal registreres på regionens cvr.  

7. Evt.   

Vi skal gøre det bedre med at markere hvor ’registreringen’ for dagens kørsel med beach-flag og 

synligt tøj/veste.  

8. Næste møde.  

5. maj 2020 kl. 18 / 19 hos Lars Ellegård, Gadekærsvej 8, 3400 Hillerød.   



Telttrailer datoer: 

 

21052020  Stefan Nielsen 

21052020-24052020  Ledreborg – Livstilsdage 

13062020  Kørsel Med Børn, Høvelte 

20062020  Stefan Nielsen  

 


