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Bestyrelsen beretning 2020 

Hej alle, verden er af lave, først i Marts er vi 7 mand som bliver enige om at vi vil 

vælte den siddende bestyrelse hvis mulig, der fik vi en uventet modspiller ved 

navnet corona, så vi måtte vente til 8 August inden vi fik holdt extra ordinær 

generalforsamling, tilslutningen til os var stor og det er vi meget taknemlig for, og vi 

vil gøre alt for at i ikke skal blive skuffet over os, men vi må også huske at det er en 

forening hvor bestyrelsen er sat i verden for at drive den bedst mulig, og det 

indebær at vi ikke alle kan være helt enige hele tiden, men vi vil besvare eventuel 

kritik på bedste vis, hvad Jesper Madsen forhåbentlig kan nikke genkendende til. 

Traktortræk har der stort set ingenting været af, DTP Midtjylland kørte Test & Tune i 

September hvor der var stor opbakning, men bare ingen tilskuere, Vi fik testet 

nogen ting med banen, og begge baner bliver ved med at være for tunge og fugtige, 

så bestyrelsen og Midtjylland blev enige om at bruge en weekend på at gennem 

bearbejde begge baner, der blev samtidig kørt harpet muld og kalk i begge baner, vi 

fik kørt så meget i at vi fik hævet banearealet med 5-10 cm. Hvilket også hjælper når 

det regner fordi banerne nogle steder lige var lave nok, så nu kan vandet bedre 

rende i vores grusdræn. Vi var efterfølgende meget begejstret for resultatet!! Men 

lad os nu se hvordan det er når der kommer traktorer på det, vi er klar over at det 

ikke er noget man ændre over en nat, men vi vil køre på den og arbejde mere med 

den, så vi forhåbentlig har en af Europas bedste baner til EM 2023, en af Europas 

bedste stævner skal også have to af de bedste baner. 

Vi har holdt  en overlevering, 4 tlf. møder, 3 bestyrelsesmøder og et møde med 

minipullere sammen med Midtjylland, vores generalforsamling er blevet udsat pga. 

corona, vi satser på at holde den til foråret sammen med et køremøde. Til foråret vil 

vi også holde møder med dommere og certificering så det er oppe at køre når i skal 

have synet jeres traktorer og vi skal til at køre stævner igen. Vi har haft mange 

emner oppe at vende, da de fleste af os er nye bruger vi nok en del tid på det, men 

vi er sikre på at det går den rigtige vej. Husk at i til en hver tid kan gå ind på vores 

hjemmeside og se både dagsorden og referat fra møderne, hvis der er noget i har 

spurgt ind til, så kan i som reglen læse bestyrelsens håndtering af sagen der. 

Vi har haft møde med Solveig, hun skal være vores kassere Lars Olsen’s 

højrehånd/sekretær, solveig har været ansat ca. 25 år ved RAH (Ringkjøbing 

energiselskab) som sekretær/regnskabsansvarlig i mange år, hun har gennem rigtig 

mange år lavet frivillig foreningsarbejde for spejdere, Ulfborg marked og forskellige 

festivals, og det har altid været regnskab hun har hjulpet med. Solveig brænder for 



frivillig arbejde, så Solveig vil ikke have betaling for at hjælpe os, men gerne ros hvis 

hun fortjener det, Solveig skal hjælpe Lars med bogføring og med at få regnskabet 

gjort enkelt og overskuelig, hun vil også være med i Brande fysisk under Eurocup og 

EM til at styre pengestrømmen fra de forskellige boder og få tingene kørt rigtig ind i 

regnskabet med det samme så vi hurtigt kan skabe et overblik. Hun skal have en 

medhjælper i denne weekend, og der har vi et par emner i kikkerten. 

I 2021 vil vi hvis mulig køre en DM serie på 4-6 stævner fordelt over året, det kræver 

at forsamlingsforbudet er på mindst 500 mand, Vi ved på nuværende tidspunkt at 

Visby kører 1-2 stævner, STT kører et stævne, Sdr. Hygum og Hobro er i tænkeboks, 

Hjallerup kører kun hvis der ingen restriktioner er, i Brande vil der blive kørt 2-3 

stævner, af Midtjylland og hovedforeningen, det er vores håb at der er løst så meget 

op for begrænsningerne at vi i Eurocup weekenden kan køre et mini Eurocup med 

inviterede traktorer. Eurocup er nok for optimistisk at regne med før 2022. 

På bestyrelsens vegne, Ole Bredahl Christensen. 

 


