
 
Referat af bestyrelsesmøde i DTP 

Sted: Rosenvej 36, 6900 Skjern - Tid: onsdag d. 1. december 2021, klokken 19.00 

Tilstede 

Ole Bredahl (OB) 

Lars Skou (LS) 

Lars Olesen (LRO) 

Bo Svendsen (BS) 

Torben Hansen (THA) 

Afbud 

Jacob Stepansen (JAST) 

Stefan ”Stub” Jensen (STUB) 

 

 

Dagsorden 

1. Generelt (Alle) 
a. Konstituere bestyrelse 

Næstformand – Stub 
Kassere – Lars Olesen, med hjælp fra Solvej 
Sekretær – Lars Skou 
Menig – Torben Hansen 
1. suppleant – Bo Svendsen 
2. suppleant – Jacob Stephansen 

b. Udvalgsposter 
Dommer – Torben Hansen  
Der er nogle nye (gamle) dommer der er på vej ind i flokken med henblik på at hjælpe når vi kører på 
2 baner og derfor har behov for flere folk. 
Der arbejdes på indkøb af branddragter og Walkies 
Certificering – Torben Hansen 
Der skal findes en fast person (eller to) til at stå for den elektroniske omdrejningstæller der bruges til 
farmstock. 
ETPC – Karsten Christensen og Patrick Hansen 
Fremover skal kommunikation til/fra ETPC foregå vie etpc@tractorpulling.dk som så sættes op til 
både at sende til Karsten og Patrick, alt respons til ETPS skal sendes til bestyrelsen så vi til en hver tid 
sikrer os at det er foreningens stemme der bliver hørt ude i Europa. 
Eurocup – Stub, Kurt og Lars S 
Stævner – Ole Bredahl og Lars Skou 
Der laves en ”Mentor ordning” så nye teams får tilknyttet et etableret team med henblik på at 
informere om regler, procedure og andet nyttigt. 
Laser bemandes i 2022 af Kenneth Dahl’s folk til alle DM 
Der skal benyttes den samme vægt ved alle DM-afdelinger (sandsynligvis den Midtjyske) 
Hjemmeside – Alle teams opfordres til at sende NYT billede og data så vi kan få opdateret. 
Ulrik Pilgaard har tilbudt at lave nyhedsbreve hen over året som så vil blive lagt på hjemmesiden 
forslaget lyder på at der kommer nyhedsbreve 4 gange om året 1/1 – ¼ - 1/7 – 1/10. 

c. E-mail / Messenger (regler / forventninger) 
Det er vigtigt at alle svarer/tilkendegiver når der sendes besked/mail 

d. Marketing (Erling Mikkelsen) 
Lars Skou tager kontakt til Erling Mikkelsen som er tidligere marketingsmand i FCM, med henblik på 
at få input/hjælp til markedsføring af DTP 

2. Økonomi / Medlemssituationen (LRO) 
a. Regnskab@ / Faktura@ 

Alle fakturaer sendes fremover til Regnskab@tractorpulling.dk  
b. Tilbagebetaling af syn 2020 

LRO sørger for tilbagebetaling af det sidste af det synsgebyr der blev indbetalt i 2020 
c. Præmiepenge MM – Superpull 2021 

Præmiepenge MM ved Superpull 2021 er udbetalt 
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d. Kontoplan – forslag/godkendelse 

Der laves et oplæg til en ny/revideret kontoplan som godkendes af bestyrelsen inden denne 
implementeres 

e. Julekurv til SolveJ 
lro SØRGER FOR EN ”Julekurv” til Solvej som ”tak for hjælpen” da hun ikke vil have nogen form for 
læn for det store arbejde hun ligger i det 

3. Nyt fra udvalg 
a. Forretningsudvalget (Formanden) 

i. Ecotree (logo) 
Vi sætter gang i projektet så vi kan opreklamere at ”DTP er CO2 kompenseret” fra starten af 
sæson 2022. 
LS sætter gang i oplæg til LOGO, vi håber at have noget klar i forbindelse med Motorshow i 
MCH i starten af februar. 

ii. DGTP 
OB giver DGTP besked om det netop vedtagne forslag til kontingent som skulle tilgodese 
DGTP medlemmer 

b. ETPC () 
i. Eurocup 2022 

Vi venter fortsat på en endelig melding fra ETPC så vi ved hvad vi kan regne med i 2022, 
Karsten tager kontakt til ETPC og rykker for en kalender så vi kan komme videre 

c. Stævneudvalg () 
i. Stævnekalender 

Vi afventer fortsat ETPC inden vi kan lave en endelig DTP-kalender 
ii. Stævnekontrakt 

LS opdaterer stævnekontrakten så den er klar når vi får noget fra ETPC 
iii. Motorshow 2-4 februar 2022 

DTP har fået tilbudt en plads i hal C i forbindelse med motorshow 2022, vi håber der er nogle 
teams der vil bakke op omkring dette – det er en god mulighed for at promovere sporten 

iv. Gl Estrup 2022 
Stub arbejder på at finde nogle klasser der vil køre DM ved stævnet på Gl. Estrup 

v. DM-tilmelding 2022 
LS udarbejder DM-tilmelding når vi har noget fra ETPC 

vi. Traileren – opbevaring / Opgaver 
Der er fundet et sted ved Grindsted hvor vi kan få traileren vinteropbeveret, OB kører den 
der ned i nærmeste fremtid og undersøger muligheden for at komme ned og arbejde på den 
i løbet af vinteren 

d. Internationale stævner (29/30 juli 2022) 
 

i. Klasser 
Da der køres nationalt stævne i Holland om lørdagen vil vi ikke kører Eurocup i de to 
farmklasser, vi vil i stedet invitere nogle udenlandske farmstock traktorer til at køre med 
sammen med de danske  

ii. Slæde/r 
Der er spurgt til priser på slæder til stævnet, men der er stadig nogle ubekendte i forhold til 
hvad ETPC melder ud med hensyn til Eurocup 

iii. Hvis ikke der bliver Eurocup i 2022 vil vi afvikle stævnet som Superpull i lighed med 2021 
e. Brandeudvalg () 

i. Arbejdsweekend 
Der planlægges en arbejdsweekend i april hvor vi kan gøre arealet klar til sæsonen. 



 
ii. Opgaver 

Hvis vejret tillader det skal banerne stubfræses 
f. Certificeringsudvalg () 

LS har bestilt Koblings- og Synspapirer hos JE 
LRO bestiller klistermærker 

g. Dommerudvalg () 
i. Beklædning 

Der arbejdes i indkøb af branddragter til banepersonale og bbommuldsbeklædning til øvrige 
dommere 

ii. Walkies 
Der indkøbes ekstra walkies og headsæt så der er nok når vi kører på 2 baner 

h. Udviklingsudvalg () 
i. EM 2023 – Ideer 

Der planlægges efter at der skal være storskærm ved EM, der indhentes priser på skærm og 
optagelse. 

4. Kommende arrangementer 
Der afholdes kørermøde inden sæsonen ”første fredag i april” som i 2022 bliver fredag den. 1. april 19.00  

5. Evt. 
6. Næste møder. 


