
Dagsorden for bestyrelsesmøde i region Nordsjælland d. 11. maj, 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 

Fraværende:  Andreas Haubroe/AH, Peter Hagemann/PH, Nils Hall Torgersen/NHT, Kim Villadsen/KV, Axel 

Berger/AB 

Referent: JBV 

Dagsorden udarbejdet af regionslederen: 

1. Godkendelse af referat. fra møde den 25. november 2020, referat godkendt. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer.   

Juletur 6/12: Udendørsafholdelse inkl. banko, borde fordelt på stort område, æbleskiver serveret 

som portionsanretning, ca. 20 biler deltog.   

Bertelsens grusgrav 1/5: Manne tog stafetten med planlægning af turen, 16 biler deltog, Bonde 

sørgede for fællesspisning.  

3. Økonomi/regnskab. 

BS: regnskab afleveret til bilagskontrollanterne, budget for kommende regnskabsår kr.: 22k i 

regionsandele, 5k indtægt fra medlemmer, 16k i udgifter til arrangementer; KMB-budget omkring 

90k som går i nul.   

4. Status, terræn.  

JBV: Har ikke kontakte Ledreborg – afvente optager anden kontakt til Ledreborg  

5. Regionalforsamling:  

Hvornår? - efter d. 21. maj jf. restriktioner, efter d. 24. maj og inden d. 20. juni. 

BS kontakter Færgelunden om en dato i uge 24 hvor efter vi publicerer det via hjemmeside og fb. 

Dato bliver d. 15/6 kl. 18 til spisning / kl. 19 til regionalforsamling, tilmelding til regionslederen. 

6. Landsråd; formentlig den 22/8 

7. Årshjul, Kommende arrangementer:  

27/6 Ishustur, start hos Volvo Sommer Museum, Nærum  TP, LE  

Vi har følgende stående fra før nedlukning, som ikke er afholdt:   

20. eller 21. oktober Værkstedsaften – Team Kylle,   SN 

Østby – 6. eller 13. juni -> bliver d. 13/6 hos Jakob i stedet pga. byggeri hos EG SN 

Afventer til senere: 

Grønt bevis, Ledreborg – ikke aktuelt pt, afventer situation for anden planlægning JBV 

Kørsel Fyn – KV.  

Greenlaning, Ledreborg – afventer anden planlægning  JBV 

8. Status syge børn/KMB:  

Er nu planlagt til den 25/9, LE har deltaget i de afholdte møder via Teams, næste møde er 19. maj. 

 

 

 

 

 



9. Henvendelse fra 2660 Christian Holten:  

Hjælp ved MTB Marathon DM i St. Dyrehave, Hillerød sept. 2021. – dato er 3. oktober 2021 jf. deres 

egen hjemmeside. 

Vi opfordrer til at der indsendes forslag til indlæg som vi så kan publicere på vores medier. 

10. Log ind problemer på hjemmeside?: 

2660 Christian Holten forespørger vedr. log-in på NSJ-hjemmeside. Det skulle ikke fungere, vi 

forsøger at fjerne det fra hjemmesiden. 

11. Evt. 

SN, grøntrailer – vi kigger på den og tager beslutning om at den bortauktionere den på kommende 

regionalforsamling. 

Auktion på kommende regionalforsamling – der kan kun bydes mellem de fremmødte. 

12. Næste møde: 

Den 9. juni 2021 kl. 18 hos Lars Ellegaard, Gadekærsvej 8, 3400 Hillerød.  


