
Referat fra Bestyrelsesmøde 19.09.2022 hos Ole Bredahl kl. 17.00 

 

1. Bordet rundt, hvad er gået godt/skidt i 2022, nye tiltag. (modtager du genvalg). 

Generel drøftelse af hvad der har været godt og hvad der har været skidt i det forgangne år, der var bred 

enighed om at vi skal være bedre til at fordele opgaverne mellem de siddende medlemmer i bestyrelsen så 

det ikke bliver nogle få der laver meget. Der skal arbejdes intens på at få udarbejdet drejebog/årshjul for 

DTP så alle ved hvad der hører under hvilket arbejdsområde. Der laves et system så DTP-officials har let 

adgang til alle arrangementer så man undgår dårlige oplevelser når man møder op. 

 

2. Aftensmad kl. 18.00 

 

3. Bestyrelsen. 

 

a. Bogholderi/regnskab hvordan bliver vi mere struktureret 

Vi skal have undersøgt om/hvordan vi kan gøre arbejdet med foreningens økonomi lettere, bla. Ved at lave 

integration mellem bank og ”foreningsadministrator” ligeledes undersøges det om det giver værdi for 

kasserer og forening at udvide/opgradere det nuværende system. Lige pt. Har Solvej det hun skal bruge for 

at kunne færdiggøre regnskab for 2021/2022. Der skal laves en oversigt over præmiepenge LS hjælper med 

dette. Fremadrettet skal vi se om vi kan gøre udbetalingen af præmiepenge til Eurocup mere ”lækkert” OB 

kontakter Karsten med henblik på en dialog med ETPC. Det skal undersøges om det fortsat er en fordel for 

en forening som vores at være fritaget for moms.  

 

b. Referater/møder, absolut intet er kommet ud af LS computer??? 

Vi hjælpes ad med at finde notater for de afholdte møder så LS kan få fulgt op på denne opgave inden 

årsmødet 

c. Hjemmeside og facebook er total død. 

OB gøres til ”Administrator” på hjemmesiden så han har mulighed for at opdatere, hjemmesiden er til 

statiske informationer, det dynamiske foregår på facebook, her gøres alle i bestyrelsen til ”Redaktør” så 

hver især kan skrive/godkende indlæg efter behov 

d. Vi lovede at være lækker, vi arbejder ikke som en samlet enhed. 

Jævnfør punkt 1 skal der gøres mere for at vi kommer til at løfte i samlet flok 

e. drejebogen skal op at køre, og det er fra dag 1 i sæson 2023. 

Der skal fokus på tilretning/færdiggørelse af ”drejebogen” den tidligere version sendes ud til alle i 

bestyrelsen LS 



4. Eurocup/EM. 

 

a. Eurocup udvalg. 

Stub har kørt meget på ”rutinen” da han var meget hængt op arbejdsmæssigt i denne periode. 

Nogle aftaler blev lavet i sidste øjeblik, dette har udvalget taget hånd om allerede 

Der er rigtigt mange frivillige i ugen og under arrangementet 

Alle i bestyrelsen skal have en eller flere opgaver ved dette arrangement som er det eneste vi rrangere 

Der gøres mere ud af forhandlere/udstilling, og vi vil fremover tilstræbe at have flere ”brands” inde 

Der tænkes nyt med hensyn til speakere, evt. noget internationalt og utraditionelt 

Der er planer om Streetfood område med 5-7 forskellige tilbud 

Der er planer om et festtelt hvor man kan samles umiddelbart efter arrangementet, med musik og fadøl 

mm. 

Hvad gør vi med banerne – banefolkene er frustrede over at der ikke bliver lyttet til dem under stævnet, 

det er trods alt dem der har arbejdet med materialet de seneste 14 dage, OK kontakter Karsten med 

henblik på dialog med ETPC om dette 

b. 19 September aner vi stadigvæk intet om tilskuere, økonomi, camping ja  

     generelt aner vi intet. 

Der arbejdes på at finde hoved og hale i dette, vi var lidt udfordret på bemandingen da hverken LRO eller 

Solvej var på kontoret under stævnet 

 

c.  Ingen opreklamering på facebook og ingen info om noget så simpelt som et  

     starttidspunkt hverken på facebook eller hjemmeside. 

Der skal gøres mere ud af at synliggøre arrangementet på de sociale medier 

d. Burde man ikke spørge 2 til 3 steder angående leje af toiletter og andet. 

Der har tidligere været undersøgt flere muligheder, og det er absolut de billigste vi bruger nu, og ud over 

dette er det også vigtigt at kigge på konceptet, vi bruger væsentligt mindre vand på den nuværende 

løsning, og vi har stort set ingen udfald under arrangementet, dette er også noget værd for dem der 

arbejder med det 

5. Stævner 2022 hvordan er de gået. 

OB havde lavet et oplæg som blev gennemgået, vi afventer kørermødet og lader forsamlingen komme med 

input omkring de enkelte arrangementer inden vi kommentere på dem 

 

6. Foreløbig plan for stævner 2023. 

Der er mange forespørgsler på DM i 2023 

Der tages kontakt til teamet omkring stævnet i Aars med henblik på at finde en anden dato til 2023 

OB havde lavet et oplæg, der er stadig nogle ubekendte, bla. ETPC, men også nogle nye arrangører med 

ønske om at afvikle DM i en eller flere klasser, vi håber at kunne løfte sløret for dette omkring årsmødet  



 

 

7. Slæder 2023. 

Det er til en hver til op til den enkelte arrangør at vælge en hvilken som helt godkendt slæde til 

arrangementet, OB kontakter Norge med henblik på at få en dialog i gang omkring evt. leje af deres slæde 

til nogle DM’er – den er bygget som den Tyske 

8. Økonomi for pullere 2023, stævner, tilmelding og syn. 

Der er ikke planer om at ændre på dette frem mod 2023 

9. Køremøde og Årsmøde, tider og steder. 

Kørermøde afholdes 30/9 – 19.00 hos OB 

Årsmøde afholdes 19.11 – 13.00 hos Thymotech – Oddersundvej 282 

10. Evt. 

Carina Hesselborg ønsker at blive indstillet til ETPC Tech & Safety, vi arbejder videre med dette i dialog med 

ETPC (Mario) og Carina for at sikre at dette er den rigtige løsning for alle parter, OB kontakter Carina  

11. Referat og godkendelse og oplæg på hjemmesiden. 

12. Næste møde torsdag den. 13. oktober hos LRO 


