
Dagsorden for bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 22. oktober 2020, hos Stefan Nielsen, 

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

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

Andreas Haubroe/AH, Axel Berger/AB, Kim Villadsen/KV 

Fraværende:  Nils Hall Torgersen/NHT, Peter Hagemann/PH 

Referent: JBV 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

1. Godkendelse af referat:  

Møde den 13. august 2020, ingen kommentarer så det er godkendt. Nedskrevet dato for næste 

møde blev flyttet af flere omgange så det endeligt blev den 22-10-2020.   

2. Evaluering af afholdte arrangementer:  

Sverigestur 4-6/9, ca. 20 biler deltog, camp’en fungerede fint selv om folk sad lidt spredt, et godt 

arrangement hvor vi har mulig for kører i godt terræn men dog kun om lørdag da den svenske klub’s 

aftale med Hestveda kommune.   

3. Økonomi/regnskab: 

Regionsandele bør være modtaget – og vi har modtaget kr. 21.500,00 så vi har lidt at gøre godt med 

igen til driften.  

Afregning for opbevaring af telt-trailer 

Afregning for kørsel i Østby, kr. 100,00 pr. bil uanset kørsel eller ej. Inkl. bespisning. 

4. Status, terræn: 

Er nye muligheder afsøgt? 

AH har talt med Selsø-Lindholm – de vender tilbage 

JBV har ikke aftalt noget med Ledreborg. 

5. Årshjul, Kommende arrangementer:  

25/10 Østby, deltagergebyr 100 kr. uanset kørsel eller ej inkl. bespisning.  Manne.  

3/11 Klubaften, Interkontinental Rally foredrag v/Bo Degn.  

22/11 Jakob, Rosendalsvej,     SN.  

6/12 Juletur - vi afventer covid-19 situationen og forsamlingsregler LE.  

3/1-21, Nytårstrial 

14/2, Fastelavn 

25/2, Regionalforsamling 

Endvidere: 

Grønt bevis, Ledreborg – JBV, intet er aftalt pt.   

19/11 Værkstedsaften hos Team Kylle, TP har differentialer med - SN kontakter.  

Kørsel Fyn – KV.   

Greenlanning, Ledreborg – JBV 

6. Landsråd 2020: LE har deltaget sammen Bill Jacobsen og Christian Holten, der blev brugt megen tid 

på regler og retningslinjer, pga. frister udsendelser af forslag og betaling af kontingenter. Se iøvrigt 

referatet for Landsråd 2020. 

 



   

7. KMB.-møde: 

LE har deltaget i møde 26. august som repræsentant for regionsledelsen og deltage for fremtiden i 

møderne, næste møde er den 11/11. 

Dato for 2021, er sat til 12. juni med udgangspunkt i at det blev i Høvelte. 

 

8. Evt.:   

AX er i gang med gennemgå vores materielliste - KMB-materiel skal noteres på regionens 

materielliste.  

9. Næste møde: 

25/11 kl. 18 hos AH, Kornblomstvej 1, Kirke Hyllinge  


