
Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august klokken 17.45 hos Ole Bredahl 

1. Siden sidst 

a. ”Bordet rundt” 

b. Overleveringen 

i. LRO har været nede ved Margrethe og de har aftalt at afslutte 2020 sammen nu hvor vi er så 

tæt på årsafslutningen 

ii. Der er betalt nogle regninger i fællesskab så der skulle ikke være nogle udestående 

iii. Det undersøges om der er gebyr på Euro-kontoen, hvis der er det flyttes til en DK-Konto 

iv. Der skal følges op på dm-tilbagemelding så vi får styr på hvem der har betalt og hvem der er 

synet 

v. Der er et par regninger til/fra Niels angående slæde OB tager kontakt til Niels og får en 

afklaring på dette 

c. DGTP  

i. Der ændres ikke på dette da det er samme situation som medlemmer af en lokalforening 

Det undersøges hvad situationen er med hensyn til ETPC 

Hvor mange medlemmer var der i 2019 

LS tager kontakt til DGTP 

d. Henvendelse fra Jesper Madsen 

i. Situationen omkring Black Devil er undersøgt ved SIT og der er lavet en skrivelse som sendes 

til Niels efter at OB har talt med ham i telefonen herefter, sendes skrivelsen til teams. 

ii. Der er kommet henvendelse omkring påklædning, reglen omkring dette findes frem og 

sendes til alle teams, samtidig præciseres i ETPC regelbogen er gældende så snart der er en 

DTP tractor der spænder for en slæde uanset hvilken type stævne. Hvis der er teams der ikke 

har bogen kan den rekvireres hos LS 

iii. Kontrakt mellem DTPM og hovedforeningen ….. den nuværende kontrakt er underskrevet og 

gældende til 2023, hertil kommer en forlængelse på et år da der ikke blev afviklet DM i 2015 

og en forlængelse på 4 år som ”betaling” for banematerialet fra Testrup, så nuværende 

kontrakt løber til 2028 og skal til den tid genforhandles.  

2. Konstituere (hvem er på de enkelte poster uden for bestyrelsen) 

a. Posterne er fordelt og det er bestemt hvem der er på valg i 2021 

3. Forretningsorden (ikke relevant som vi kører foreningen på nuværende tidspunkt, hvis situationen ændres, 

tages det op igen) 

4. Foreningshåndbog (Sendes ud til gennemsyn og tages op på næste møde) 

5. Mailsystem 

a. Webmail  

b. Outlook (indgående/udgående) 

c. Forventningsafstemning i forhold til kommunikation intern/ekstern (der svares hurtigt), det er vigtigt 

at holde mail/Messenger adskilt, Messenger er til hurtige beskeder/spørgsmål, ellers benyttes mail, 

mail til bestyrelse@tractorpulling.dk er den officielle vej 

6. Forsikring 

a. HD-Byg uheld ved EM2019, denne sag skal også meldes til HD-byg’s forsikring, Stub tager kontakt 

b. Slæder, det undersøges om det er muligt at fakturere slæde-delen direkte til Midtjylland 

c. Alder på crew slæder/dommer (undersøges ved ETPC via Bigfoot) 

d. Indsamling af materiale fra lokalforeninger (efter fremsendelse af materiale fra TopDanmark), LS 

arbejder videre med dette 

7. Økonomi/Medlemssituation 

a. Orientering fra kasseren 

i. Regnskab – færdiggøres sammen med Margrethe 

ii. Bogholder – LRO har fået kontaktoplysning på evt. frivillig hjælper som kontaktes til en snak 

om mulighederne 

iii. COVID-19 – LS undersøger hvad der er af mulighed 

mailto:bestyrelse@tractorpulling.dk


iv. Budget 2021 – Der laves oplæg med 2 spor med og uden eurocup i tilfælde af COVID-19 

restriktioner 

8. Nyt fra udvalg 

a. Forretningsudvalget (ikke relevant da vi kan tage hurtige beslutninger via telefon/messenger) 

b. ETPC  

i. ETPC Repræsentanter Karsten og Patrick, af andre Danskere i ETPC-regi har vi følgende 

1. Patrick – Limits 

2. Claus Fey – Farmstock 

3. Hans Christian Schmidt – Farmstock TS 

4. Rasmus Højen – PS DG 

5. Lars Olesen – HM DG 

ii. Hvad er der svaret på henvendelse fra ETPC, dette undersøges ved Karsten 

 

c. Stævneudvalg 

i. Corona 2021 (hvad gør vi) (DM arrangørerne kontaktes og høres til deres holdning til COVID-

19) LS 

ii. Stævnekalender 2021… normal/COVID-19 

d. Dommere 

i. Der er store udfordringer med at få dette udvalg til at fungere, der indkaldes til MUS for at 

finde ud af hvad hver enkelt mener de kan bidrage med til udvalget, efterfølgende 

sammensættes udvalget. 

 

e. Certificering 

i. Syn af traktorer 2020/2021 (certificering bedes om at opdatere listen med initialer) 

1. Alle der har kørt i 2020 skal betale for syn 2021, øvrige synes i 2021 for det gebyr der 

er betalt i 2020 

ii. Slæderegler - Der er kommet 2020 regler på hjemmesiden 

iii. ETPC regelbogen ligger også tilgængelig på hjemmesiden 

iv. Prostock topstykker – udsat, det pågår, der tages beslutning i god tid inden 2022 

v. Super Standard – Der udarbejdes regler inden 1. oktober …Det undersøges hvad det er der 

er ønsket fra super standard. LRO 

vi. Der holdes møde med udvalget hvor proceduren for syn gennemgås  

f. Sponsorer 

i. Rasmus arbejdere videre med det 

g. Internationale stævner 

i. Udvalget er som udgangspunkt (Stub, LS, Kurt (Aulum), Patrick) som så supplere sig selv med 

de ”formænd” der er nødvendigt, man skal være opmærksom på i planlægningen at der 

køres 2 spor, så man sikrer sig mulighed for at komme ud af eventuelle aftaler uden det får 

økonomiske koncekvenser for DTP ved aflysning på grund ag COVID-19 

9. Kommende arrangementer 

a. Årshjulet (LS kommer med et oplæg) 

b. Kørermøde (september) ikke i 2020 

c. Dommere ??.oktober (Claus Fey tager kontakt til de enkelte) 

d. Certificering ??. oktober () 

e. Årsmøde (14. november) 

f. Fællesmøde (februar) (afventer) 

10. Evt. 

11. Næste møde (ikke fastlagt endnu, men kunne evt. være 3. oktober i forbindelse med tidligere omtalte 

møder) 


