
Referat af Nmrc bestyrelsesmøde  5/3-14 
 
 
Ref fra sidste møde godkendt 
 
Husk at betale DMSU for at point tæller i DM5 samt stemmeret til landsmøde 
 
Vedr penge til renovering sendes mail til alle medlemmer omkring mulighed for sponsorater (Nicolai klarer 
dette) 
 
1).  
Takkebrev til DMSU for tilskud (Erik klarer dette) 
 
2).  
Takkebrev til kommunen for tilskud (Erik klarer dette) 
 
3).  
Per har talt med Martin Dyrlund og bekræftet det er en samlet bestyrelse som har svaret. Trådene er redt 
ud, og vi skal have løst deres problem omkring DASU licens. Der er positiv dialog og vi ser fremad samlet 
 
4).  
Afventer svar på DASU licens fra Slagelse Crossklubben. BoK følger op. 
Erik kontakter Faxe for mulighed via dem 
 
5).  
Nej omkring betaling af medlemmer mv for arbejde. Vi må finde vej af frivillighedens vej. Alternativt skal vi 
finde udefrakommende. Vores egne medlemmer skal have interesse for klubben og dens ve & vel. 
Tølløseklubben har medlemmer som har tilbudt at hjælpe, BoBo tager kontakten når vi har datoer klar. Vi 
vil alternativt finde yderligere datoer for arbejdsdage. 
Vedr tagplader vil Erik kontakte genbrugshandlen om de vil afhente 
 
6).  
Der skal ligges ca 4 striber plader i med lysplader. Den samlede pris udgør ca 24-25.000 kr samlet for 
projektet ekskl arbejdsløn.  Der kommer tilskud fra DMSU på kr 10.000. Der kommer tilskud på 15.000 kr 
fra Næstved Kommune.  
Per / Erik tager fat i XL-Byg Meding og Lavpristræ for tilbud, med mulighed for sponsorat.  
 
7).  
Vi bør deltage på mødet. Per deltager for at finde kontakter og vise flaget. Det kan være på sigt vi kan gøre 
os gældende i denne sammenhæng.  
 
8).  
BoBo fremviste et spændende projekt hvor man kan lave en aktivitet for unge mennesker i ferieugerne 27-
32. Tølløse har deres første sæson fået 13.000kr i tilskud for indkøb af biler. Der kan deltage ca 20 unge 
mennesker. Det kan evt være en dag i flere uger. Det kræver vi stiller "instruktører" med børneattester for 
arrangementet. BoBo, Erik, Per og Nicolai vil gerne være til stede for dette. Der skal evt indhentes 
yderligere personer ind fra klubben. Ud over de unge er målet også deres forældre samt generelt omtale.  



Vi satser på 5-9 kl. Trin.  
BoBo indhenter information omkring hvordan det foregår med indhentningen af tilskud vs afholdelse. Hvad 
er krav mv BoBo er på denne opgave og ansøger kommunen om at få dette arrangement.  
 
9). 
Referater lægges åbent på vores hjemmeside efter godkendelse af bestyrelsen.  
 
10).  
Vi ønsker ikke at der skal præpareres baner. Vi har ikke vand i klubben, og er generelt modstandere af 
tanken om præparering.  
 
11).  
Erik laver liste til "Gården" for indhentning af tilbud på vedligehold, den skal deles op i de enkelte områder 
(forplads, volden, offroadområde mv) så vi kan plukke i tilbuddet.  
Vi skal have lagt en visionsplan for klubben, hvor vi prøver at ligge fremtidige udgifter ind, fremtidige tiltag 
mv. På lang sigt Samtidig skal der laves et budget for hvert år, så vi kan have mere fokus på økonomien.  
Claus Nielsen har anmodet om at medbringe campingvogn til banen uden for løb. Dette er muligt mod 
betaling af campingvognsafgift for medlemmer. De skal selv sørge for EL mv. fra klubben. BoBo giver 
informationen videre.  
Nummererede pladser til løb, skal det indføres og hvad skal det koste. Der frygtes det stiller for store 
administrative og praktiske problemer, og derfor nedstemt.  
Vi skal have lavet opdeling af bordene, det forsøges gjort til arbejdsdagen, samtidig nummereres pladserne.  
Curbes skal renoveres inden DM 
Ekstra arbejdsdage vedr pitområder ud over 5. April bliver - 22. Marts  
 
Næste møde : 30. April kl 20.00 på banen 
 
Deltagende : Erik, Per, Nicolai, BoBo og Bo K 
 


