
Referat fra XC-Sjælland’s bestyrelsesmøde 
18.01.2023 

 

Tilsted: Johnny, Martin, Benjamin, Frederik, Peter 

Referant: Peter 

 

1. Gennemgang af udeståender fra seneste bestyrelsesmøde. 
 

Ingen punkter til diskussion 

 

2. Planlægning af klargøringsdag. 

 

Vi blev enige om at klargøringsdagen planlægges til d. 25. marts klokken 09.00. Den 26. marts er alternativ, 

hvis vejret er for slemt på d. 25. 

 

3. Planlægning af skærm og radio vedligeholdelsesdag. 

 

Vi blev enige om at skærm og radio vedligeholdelsesdag planlægges til d. 11. marts klokken 10.00 

(alternativt den 18. marts, hvis Martin’s arbejdsplads skal bruge lokalerne til noget andet på  den 11.).  

Benjamin koordinerer med Bo og sender en mail og Telegram besked ude til medlemmer med invitation og 

information. 

 

4. Gennemgang af fondsansøgninger. 

 

Martin er ikke begyndt på sin fondsansøgning til batterier endnu.  

Frederik har sendt ansøgning for ATV til DHPU. Frederik skal have identificeret relevante fond til resten af 

den nødvendige finansiering af ATV. 

Frederik taler om prisstigning på ATV for 2023. Prisen er uden registreringsafgift men med moms. 

Lege af ATV er udelukket men der er måske mulighed for at Yamaha Roskilde kommer ude til Tølløse med 

ATV for at teste om vi kan bruge det.  

Frederik har møde i DHPU’s fondsudvalg på søndag. 



 

5. Pladsvagt ift. instruktører 

 

Martin fremlagde sin plan for vagtplanen men resten af bestyrelsen mener at kun Martin og Frederik skal 

være fri for pladsvagten. Skal pladsvagten blive betalt for at stille op? Nej. 

Snak om hvorvidt anden instruktør også skal have kørselspenge, enighed om at det er remligt.  

Benjamin snakker med Bo om beslutningerne og Bo laver pladsvagt planen ud fra de oplysninger. Jens 

kommer på planen, og Frederik og Martin er fritaget. 

Vi har forholdsvis mange elever og ikke så mange piloter. Martin taler om mere dokumentation angående 

pladsvagt opgaven. Der besluttes at der kommer to føl (elever) på samme dag til pladsvagten.  

Johnny understreger - alle skal med på pladsvagt planen også elever. Eleverne kommer på skiftevis de 

første 13 uger og så er de på listen på lige fod med alle andre.  

Planen starter fra den 15. april. 

 

6. Eventuelt 

 

Den røde bil (igen). Martin sender bilen til mekaniker i løbet af de næste to uger. 

Hvordan trækker vi biloptræk linjen ind på tromlen? Den lille ATV er eneste mulighed. Vi skal have lavet en 

løsning på det. 

Benjamin og Peter tager til Tegelberg i juli eller august. Er der ander, som vil med? Benjamin skriver en 

tekst ude på Telegram, hvori han beskriver planen, stedet, forhold osv. 

Johnny venter stadigvæk på ATOS - uge 6 eller uge 8 

Referat skal sendes til alle medlemmer og lægges op på websitet. 

 

 


