Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 20. oktober hos Ole Bredahl
Afbud: Claus Fey
1. Jesper Madsen var inviteret til mødet da der over den seneste tid har været en del henvendelser
fra ham og vi var derfor interesseret i at få en snak om hvad ”baggrunden” var til alt dette. Jesper
var nok lidt frustreret over situationen og havde derfor haft fokus på sikkerheden i forskellige
situationer, og selvfølgelig skal der være styr på det og det føler han også der er kommet. Jesper
kommenterede også på at informationen om betaling for syn i 2021 var kommet sent ud i forhold
til deltagelse i Test & Tune day i Brande. I forbindelse med referatet fra ekstraordinær
generalforsamling mente Jesper at der var nogle kommentarer der ikke var skrevet til referat, det
må nok betragtes som et ”beslutningsreferat” og ikke et diktat af alt der er sagt på mødet. Der var
nogle misforståelser omkring hvem der ejer hvad i Brande, og derfor mente Jesper at DTP-M blev
forfordelt, men efter en snak om dette som gav forklaring på nogle ting er det ikke så slemt som
først antaget, og det er trods alt også folk med tilknytning til DTP-M der ligger de fleste timer i
arealet i forbindelse med arbejdsdage. Jesper pointerede at det var vigtigt at vi som bestyrelse var
objektive, og det mener vi også vi er og vil fortsat være
2. Årsmøde
a. Regnskab, blev gennemgået i dets nuværende form, dog var der en del punkter der var
mere tidskrævende end som så derfor blev det besluttet at Ole, Lars O og Lars S sætter sig
sammen først kommende søndag og prøver at dykke lidt ned i punkterne og så fremlægger
for den øvrige bestyrelse på næste møde
b. Budget, der udarbejdes et budget ud fra faktiske udgifter i 2020 da vi som det ser ud lige nu
frygter at vi kan se frem mod et år der ligner dette
c. Beretning, Ole laver et oplæg til beretning som sendes ud til den øvrige bestyrelse for
gennemlæsning, efter tilbagemelding færdiggøres beretningen
d. Indkommende forslag, Der er kommet et forslag fra Jesper Madsen som sendes ud til
medlemmerne senest fredag.
3. Sæson 2021
a. DM-Serie – Ole har lavet et oplæg til evt. afvikling af en dm-serie med 4-6 stævner hvis vi i
2021 står med nogle restriktioner i forhold til COVID-19, dette materiale blev drøftet og der
er nogle steder det skal finpudses med henblik på at sende det ud til mulige arrangører og
teams.
b. Syn af koblinger, det er besluttet at ALLE skal have synet deres kobling og tractor inden
deltagelse ved arrangementer i 2021, der er kommet en mail fra ETPC hvor de skriver at de
godt kunne acceptere koblinger synet i 2020, men da billeder med dato/årstal er en del af
godkendelsen, ville der være en risiko for at myndighederne i forbindelse med evt. skade vil
pege på at der i regelbogen står at en kobling SKAL synes hvert år
4. TopDanmark, vi er i dialog med forsikringen, dels omkring nedsættelse af præmien for 2020 da
aktivitetsniveauet har været på et minimum
5. ETPC, Karsten og Patrick har deltaget i Virtuelt ETPC møde, Karsten har sendt referat ud.
6. Evt.
7. Næste møde, fastsat til torsdag den 29/10 hos Lars Olesen

