
Referat 

 

Per startede med at vælge at gå af personlige årsager. Besked lagt på Facebook og hjemmeside, samt mail sendes ud 

senere. Ny formand vælges til årsmødet. Kim Hornsyld går ind som formand. Stub som næstformand og Tanya træder 

ind i bestyrelsen. 

Landmark  tager kontakt til B-div på henblik på næste år. Der har været nogle spørgsmål.  

Forsikringen har godkendt at tage sagen ift Green spirits lastbils skade til EC. Proceduren ift fritrækning af lastbiler skal 

ændres fremover, for at undgå lign sager. 

Økonomi: Der er overskud på bundlinjen af regnskabet. 

Stævneudvalg: Der skal ændres ift stævnekontrakten og vægtplacering. Der skal være fast, nivileret stabilt underlag til 

vægt.  

Landmark  og Kim Hornsyld tager en snak med Midtjysk slædeteam ift optimering af slæderne. 

Datoer til næste års stævner må meget gerne meldes ind hurtigst muligt til stævneudvalget. Evt via hjemmesiden eller 

via su@tractorpulling.dk  

Der overvejes et møde med super standard, lu og lign ift planlægning af stævner. 

Promotion: Skal det forsætte eller hvad gør vi? Vi tager den op på årsmødet om det skal afvikles eller hvad der skal 

ske. Vi mangler folk. Ideer modtages gerne på pro@tractorpulling.dk 

Internationale stævner/EC: Der har været evalueringsmøde efter. Det er blevet besluttet at der skal laves adgangsveje 

i den åbne ryttergård med vejbelægning. Baneområdet bliver drænet. Der arbejdes i lys til baner og ryttergårde. Der 

bliver ændret ved indgang og polet-billet salgsboder. Der bliver MANGE flere salgsboder. Det undersøges nye 

muligheder ift mad, kø, toiletter osv. Der søges bevilling til fredag aften.  Der arbejdes på at lave endnu et samarbejde 

med super standart og trucks. 

Certificering: Der gives udtryk for at de er godt tilpasse med årets afvikling. 

Dommerudvalg: Dommerudvalget går godt. Der er nye folk under oplæring. Tanya Madsen har overtaget som 

bestyrelsens mand i udvalget. 

Udviklingsudvalget: der er pt intet nyt. Udvalget varetages fremover af hele bestyrelsen. 

Sponsor: Ift til sæson 2018 tages der allerede nu kontakt til sponsorer. Der snakkes om der skal laves en folder 

omkring sponsering. Der tages kontakt til medieudvalget.  

Farmstock: Der arbejdes på eurocup for FS.  

Medie: Hjemmesiden opdateres i løbet af vinteren. Der arbejdes på at sætte flere ind i opdatering af hjemmesiden. 

Der bliver undersøgt og arbejde på at finde en løsning ift de mail problemer der er. Der skal kigges på opsætning af 

webmail. 

Kørermøde d. 15/9-2017 kl 19 på Hotel Dalgas i Brande. Invitation sendes ud. 

Årsmøde d. 11/11-2017 kl 13 på Hotel Dalgas. Invitation sendes ud. Forslag kan allerede nu indsendes på 

bestyrelse@tractorpulling.dk  

Bestyrelsesmøde 14/10-2017 kl 10 

Således opfattet: Tanya 
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