2016-04-06 – Bestyrelsesmøde Borris
Deltager:
Margrethe Sandberg
Sylvia Trost
Karin Haahr Jensen
Lars Skou
Martin Rahbek

Deltager ikke:
Per Grøn
Per Johannsen

1. Siden Sidst (Alle)
a. ”Rundt om bordet” (Ting der ikke hører under andre punkter) – Emnerne kommer op senere.

2. Økonomi / Medlemssituationen (MS/LS)
a. MobilePay (LS) – Bestyrelsen skal dokumentere hvem de er.
b. Ikke meget udvikling – Tilmeldinger fra både traktorer og medlemmer kommer ind støt og
roligt.
c. Vi mangler stadig en kreditnota fra Carlsberg, og vi vil ikke betale regningen før vi har
kreditnotaen.

3. Nyt fra udvalg
a. Forretningsudvalget (PG)
i. Hjemmeside: Vi er nødt til at betale den regning vi har fået for i år, men udbyder har ikke
meldt tilbage hvad de kan tilbyde, hvis/når vi skal have noget nyt. Per Grøn har ikke fulgt op
på hvad den nye aftale kunne indebære.
ii. Hjemmesiden ryddes op og gøres mere simpelt. Marco og Michael sættes i gang med at
finde ny info.

b. ETPC (LS)
i. Nyt fra Ahoy mødet i marts (MR): Der var ingen begrundelse for hvorfor der skulle bruges
dobbelt innerliner i aluminium koblingshus. T&S har bare besluttet at det skulle indføres.

c. Stævneudvalg (LS)
i. DM-Tilmeldinger: Der kommer stadig enkelte ind.
ii. Trailer 2016: Ny trailer er på vej, og man satser på at have den klar som målevogn til
EuroCup.
iii. Bemanding til stævner

d. Promotion (MR)
i. Nye produkter: Martin følger op på status i promotion boden. Det skal være klar fra
sæsonstart.
ii. Bemanding til stævner – Styres internt i udvalget.

e. Internationale stævner (LS)
i. Der kommer VIP/betalings toiletter
ii. Der bliver pakket poletter i 100 kr. pakker.
iii. Der bliver kørt harpet muld eller sphagnum i banen i Brande 16/4 – Stub bliver tovholder på
dette projekt.
iv. Der er åbnedag i Brande 23/4 – Spildevandssystem og vandtilførsel bliver løbende
optimeret lidt.

f. Certificeringsudvalg (PG)
i. Regelbogen 2016 (MR) – Afsnit omkring vægtkompensation mangler i ETPC regelbog, men
vi skriver det i DTP regelbogen og ligger den derefter på hjemmesiden. Det vil fremadrettet
altid være den version, der ligger på DTPs hjemmeside, der er gældende.
ii. Bemanding til stævner – Styres internt i udvalget.

g. Dommerudvalg (PJ)
i. Bemanding til stævner – Styres internt i udvalget.

h. Udviklingsudvalg (ST)
i. Der var ikke nogen ved kørermødet, der mente at der skulle udvikles noget.
Vi er dog også afhængige af at arrangørerne vil være med til at udvikle, da det også er ved
deres stævner udviklingen skal ske ved.

4. Kommende arrangementer

i. Prøvetræk – Allingåbro 16/4
ii. DM – DM Øster Vedsted er aflyst, da kommunen ikke vil være med.
iii. EuroCup – 30 + 31/7 – Det bliver en udfordring med alle de pokaler der skal deles ud (DM + samlet DM +
EuroCup)
iv. Kørermøde – 2. september (Søgården Sunds)
v. Årsmøde – 12. november (Søgården Sunds)

5. Evt.
Garden Pullere:

Slæden ”besigtiges” i 2016, og alle slæder kan dermed kun synes fra 2017.
Alle GP slæder bør derfor være lige i forhold til ETPC SIT
DGTP har forsikret 15 stævner om året i gennem DTP

Farm Stock:

Gamst overvejer at afholde EM for Farm Stock

De bærende kræfter i Øster Vedsted arbejder videre – Men har indset at det tidligst bliver i 2017 (Desværre).
Det er dog positivt at man arbejder videre, og vi håber naturligvis at vi snart ser et STT stævne i kalenderen
igen.
6. Næste møder
Vi ser hvad der er brug for hen over sæsonen.
Næste bestyrelsesmøde - 23/8

Således opfattet/
Martin Rahbek
06.04.2016

