
Referat af bestyrelsesmøde 28.11.2022 hos Ole B. kl. 18.00 

1. Aftensmad kl. 18.00 

a. Stegt flæsk + persillesovs. 

2. Lars Olesen laver overdragelse til Solvej og bestyrelsen, og tak for denne gang. 

a. Lars Olesen havde meldt afbud pga. sygdom. 

b. Ole og Solvej mødes med Lars når han er frisk med henblik på overlevering.  

c. Lejekontrakt for Brande sendes til Solvej. 

d. Referat fra Årsmøde skal med i banken. 

e. Referat for i dag skal også med i banken. 

f. Der er en opgave omkring færdiggørelse af årsregnskabet OB undersøger nærmere. 

g. Referat for årsmøde og 1. møde sendes ud og godkendes senest i morgen af alle i 

bestyrelsen. 

3. Bestyrelsen konstituerer sig. 

a. Formand: Ole Bredahl. 

b. Næstformand: Steffan Stub Jensen. 

c. Kasserer: Solvej Brinck. 

d. Sekretær: Lars Skou. 

e. Menig medlem: Torben Hansen. 

f. 1. sup: Jacob Stephansen. 

g. 2. sup. Bo Svendsen. 

h. Forretningsudvalg: Ole, Torben og Stub. 

4. Forretningsudvalg laves som ifølge vedtægter. 

a. Forretningsudvalg: Ole, Torben og Stub. 

5. E-Boks hvem skal have adgang og gøre hvad. 

a. Stub opretter Solvej med adgang til E-boks. 

6. Regnskab, alle fakturaer sendes til faktura@tractorpulling.dk og godkendes af den som har 

lavet aftalen, og videresendes til regnskab@tractorpulling.dk med en lille tekst på, så det 

bliver let for Solvej at kontobestemme den. 

a. Der skal stå navn på indkøber på alle fakturaer 

b. Faktura@ sendes til alle i bestyrelsen undtagen Solvej, den der har bestilt, 

godkender og sender til regnskab@. 

c. Hvis der kommer faktura til andre adresser, bedes dette rettes. 

7. Udvalg, uddeling af poster. 

a. Stævneudvalg. 

a. Ole Bredahl og Bo Svendsen 

b. Stævnekontrakt sendes til OB. 

b. Dommer og Certificering. 

a. Torben Hansen. 

c. Super Standard 

a. Ole og Stub – De kommer med oplæg  

d. Slædeudvalg. 

a. Nyt udvalg, arbejde på at sætte et team og undersøge mulighederne for evt. 

køb af slæde, Ole og Jacob samler nogle folk til dette. Der laves et oplæg på 

hvordan dette kan foregå. Der kunne laves et selskab omkring dette.  
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b. Den norske slæde er ikke en mulighed i 2023, dog undersøges det om det er 

muligt at foreningen kan leje den i 2023. 

e. Eurocup / EM udvalg. 

a. Stub og Lars (Kurt)  

b. Opgaver deles mellem medlemmer af bestyrelsen. 

c. Poletter ?? Skal vi fortsætte med dette - Der arbejdes i en anden løsning… 

armbånd/dankort. 

f. ETPC. 

a. Torben - (Patrick og Claus Fey) 

8. Skal vi give en kurv / ting til alle som har hjulpet os i år 

a. Der gives en kurv til alle udvalgsmedlemmer, Torben Hansen laver liste sender 

rundt og spørger Anja om hun vil lave kurvene, der købes ind lokalt?? Kurene 

afleveres personligt. 

9. Evt. 

a. Er det fortsat en god ide at være momsfritaget, OB undersøger dette ved revisoren. 

b. Ecotree har kontaktet os med information om at de mangler nogle oplysninger for 

at kunne udbetale pengene til foreningen når aftalen ophører. 

c. Årskalender med møderne i foreningen, kan så suppleres med telefonmøder. 

d. Super Standard – Der er lavet en meningsmåling og der er pt. 35 traktorer der har 

tilkendegivet at de godt vil køre. Der arbejdes videre med dette. Der laves regelsæt 

og info til arrangørerne.  Hvad med eksterne arrangører vil vi give mulighed for 

dette. Der skal være 5 i en klasse for at starte op. 

e. Næste møde onsdag den 4. januar klokken 18.00 hos Bo Svendsen. 

f. Carina Hesselborg indstilles til T&S via Danmark. 

10. Referat godkendes og ligges op, sammen med dagsorden.          


