2016-10-10 – Bestyrelsesmøde – Borris

Til stede:
Lars Skou
Sylvia Trost
Martin Rahbek
Karin Haahr Jensen
Margrethe Sandberg
Per Grøn

Ikke til stede:
Per Johannesen

1. Indkomne forslag til årsmødet:
Indkommet forslag fra Farm Stock er indkommet rettidigt, og skal derfor med til afstemning.
2. Bestyrelsens beretning – Kom med input.
3. Budget 2017 – Hvad skal foreningen bruge penge på?
- Vi skal have den nye trailer med på budgettet. Spørgsmålet er bare om det er 10, 15 eller
20.000 kr.
- Ny lystavle / måltavle – Fås til omkring 50.000 kr.
- Nyt materiale til banen i Brande – Hvad mangler og hvad koster det?
4. Gennemgang af regnskab – Kommentarerer til enkelte posteringer.
Bilag skal afleveres til revisoren.
5. Kontingent fritagelse – Mangler indstillinger fra udvalgsformændene
6. Protokolfører, stemmetæller og revisor:
Protokolfører: Martin Rahbek indstilles af bestyrelsen
Stemmetællere: Man ser hvem der er til stede på dagen
Revisor: Peter Bonnerup er på valg – Har ikke været muligt at få en udmelding fra ham

7. MobilePay – Vi håber at 3. gang er lykkens gang, så det er på plads til årsmødet.
8. Forsikring – Vi har arbejdet på en ny / opdateret forsikring som sikrer, at det kun er DTP synede
traktorer, der kan få en motoransvarsforsikring, der er gældende for konkurrencetraktorer
(eventuelt med krydskoordinering mellem forsikringsselskab og DTP). Det er ikke lykkedes i første
omgang, men vi arbejder videre med det.
9. Betaling for syn i Gamst: STT har overført 5 x 500 kr. for syn af de traktorer, som ikke var DTP
godkendt for 2016, da man har villet afholde denne udgift. Det var dog ikke det, der var meldt ud
fra bestyrelsen, hverken på tidligere mail-korrespondance eller på bestyrelsesmødet inden Gamst.
Der mangler derfor 5 x 3000 kr. fra STT i synsgebyrer iht. pakkeprisen for 2016.
10. Limits: Frank Lehmkuehle fra Green Monster Team har sendt en afstemning ud, om hvorvidt Heavy
Modified skal hedde 4200 kg uden vægtkompensation, hvor mange år det skal låses fast og om det
skal gælde fra 2017 eller 2018. DTP har svært ved at se, hvordan man kan sende dette uden om
ETPC og uden at sende det ud til medlemslandene.
11. Hjælperfest 22/10 – Der er ikke mange tilmeldte, men det bliver småt og hyggeligt. Der er faktisk
færre tilmeldte i år end sidste år, selvom man har inviteret flere. Man lukker ned i Brande og laver
optællinger ved samme lejlighed.
12. Indbrud i Brande: Man har nu 2 gange i træk haft indbrud på arenaen i Brande. Man ser sig derfor
nødsaget til at opgradere sikringen og overvågningen på pladsen.
13. Eventuelt:
Per Grøn fratræder sin post i bestyrelsen – Resten af valgperioden udfyldes pladsen af suppleant
Margrethe Sandberg.

Således opfattet/
Martin Rahbek
10.10.2016

