
Bestyrelsesmøde d 19/5-2017 i Grenå 

 

Tilstede: Per Johannsen (PJ), Margrethe Sandberg (MS), Kim Hornsyld (KH), Steffan Stub Jensen (Stub), 

Tanya Madsen (TM) 

Afbud: Kim Bjerggård (KB), Hans Christian Landmark (LM) 

 

Siden sidst: 

Mails tilgår hele bestyrelsen og Bestyrelsens repræsentant for udvalget tager sig af at svare eller sende 

videre. 

 Vi skal tænke over hvor promotions teltet står til stævner for at forbedre deres salg. 

Økonomi / Medlemssituation 

Budgettets overholdes pt. Der er kommet ekstra sponsorer ind.  

Nyt fra udvalg. 

Forretningsudvalg:  

ETPC: Der arbejdes på svar ang. EM i FS. 

Stævneudvalg: Der skal snakkes med Midtjylland ang storslæden og opgradering 

Evaluering af Brande Bedre til kørermøde. Mangel på bugser traktorer. Folk skaffer selv afløsere, hvis de 

melder fri. Mere opmærksomhed på forplejning. Besked hos indgangen på hvem der skal hjælpe så de kan 

komme ind uden at betale. Toilet i lukket ryttergård. Tjek af armbånd ind til lukket ryttergård. Tjek på 

”tøjregler” i lukket ryttergård. Trollacup ikke i lukket ryttergård samtidig med DTP traktorer. Gardenpulling 

skal kører sammen med DTP og ikke efter ”lukketid”. Storslæden skal hurtigere tilbage. 

Certificering: Der kigges på nye hugpiber. 

Medie: Gør hovednummeret mere ”usynlig” på hjemmesiden. Der blev opfordret til at alle 

udvalg/bestyrelsesmedlemmer benytter sig af deres mail under foreningen, og ikke private, af hensyn til 

forretningsgangen og især privatlivets fred. Det er også en henstilling til teams og folk udefra, at benytte de 

rette mailadresser til kommunikation ind til foreningen. Der opdateres jævnligt på hjemmesiden. 

Eurocup/Internationale stævner: Dronefilm fra ugen optil. Wifimast? Undersøger om det er muligt at få 

sponsoreret. Poletter skal bestilles. 

Promotion: Der mangles frivillige til at passe under stævner. Nogen interesserede? Opdatering af 

vareudvalg. Hvad mangler vi? 

Dommerudvalg: Der mangles dommere. Interesserede kan henvende sig til dommerudvalget. Når 

pokalerne er uddelt er resultatet fastlagt og kan ikke rettes. Der skal OK fra overdommeren inden 

resultaterne offentliggøres af speakerne. Til alle DM´er køres der efter regelbogen. Dvs alle stævner køres 

efter ens regler for at undgå uoverensstemmelser. 

Udviklingsudvalg: Få fjernet danske særregler 



Sponsor: Der søges stadig efter sponsorer 

Farmstock: Stroe kontaktes ift. afklaring om EM 

Evt. Skal vi have fjernet de danske særregler om ekstra motor for at køre i en anden vægtklasse? Tages op 

på kørermødet til efteråret.  

Næste bestyrelsesmøde: 3/9-2017 kl. 10.00 på Brande pulling arena 

 

Kørermøde fredag d. 15/9-2017 kl. 19.00 

Årsmøde lørdag d. 18/11-2017 kl. 13.00 

Sted kommer senere. 

 

Således opfattet 

Tanya 

 


