
 
Referat bestyrelsesmøde i DTP 

Sted: Møltrupvej 1, Timring, 7480 Vildbjerg - Tid: tirsdag d. 25. Maj 2021, klokken 18.00 

Ole Bredahl (OB) 

Stefan ”Stub” Jensen (STUB) 

Lars Skou (LS) 

Lars Olesen (LRO) 

Claus Fey (CF) 

Torben Hansen (THA) 

Søren Jakobsen (SJ) 

 

Dagsorden 

1. Generelt (Alle) 
a. Henvendelse fra Jesper Madsen, Jesper var invitert med til mødet og vi fik snakket om nogle ting han 

havde stillet spørgsmål til. Bestyrelsens opfattelse er at Jesper fik svar pø det han havde. 
b. TopDanmark – Der er ved at blive udfærdiget en ny police hvor der gives mulighed for tilrette antal 

stævner efter de faktiske forhold og derved opnå en mere fair pris 
c. Årsmøde 2020 / 2021 er fortsat udsat grundet COVID-19 
d. Drejebog – Der skal sættes tid af til at gennemgå DTP’s foreningshåndbog med henblik på 

opgradering 
2. Økonomi / Medlemssituationen (LTRO) 

a. Revision – Revisor er i gang men ikke færdig 
b. Bogholder – Regninger til dato er betalt 
c. Sponsorer 2021 – Lars Skou er i gang med at kontakte de sponsore der havde lavet aftale til 2020 og 

hører om de er med i 2021 
d. Medlemmer (Medlemskort) – Det er ikke muligt at opnå medlemsrabat i 2021 grundet COVID-19 

3. Nyt fra udvalg 
a. Forretningsudvalget (Formanden) 
b. ETPC () 

i. Syn af slæder 
c. Stævneudvalg () 

i. Sæsonstart – første DM bliver 12. juni i Brande 
ii. 1. DM (Dankort, sprit, plexiglas, skilte) – var det en ide at lave en ”coronapakke” i 

samarbejde med DTP-Midtjylland så alle ikke skulle ud og købe det samme 
iii. STT – Haderslev der opfordres til ”test af bane” søndag den 13. juni 
iv. Hjallerup / Brande – det bliver i Brande 
v. Højstrup – et team vil gene have flyttet dato for sidte DM eller ænderet til pokalløb da de er 

forhindret, dette er ikke muligt det fastholdes som DM 
vi. HVO Diesel – 100 % CO2 neutralt, vi afventer ETPC og vil følge deres krav/anbefalinger 

vii. Traileren – Eftersyn af trailer den 30/5 i Brande så vi ved den er klar til sæson 
d. Internationale stævner () 

i. 30 / 31 juli – Der udarbejdes et budget og udvalget går i gang  
ii. Slæde/r – Den gamle midtjyske og Black Devil 

e. Brandeudvalg () 
i. Kontrakt med Tommy skal genforhandles Lars og Stub tager fat i Tommy angående dette 

ii. Arbejdsweekend, der planlægges arbejdsweekend med henblik på ”Eurocup” 
iii. Opgaver 
iv. ”Skrot” – alt gammelt jern afhentes af  

f. Certificeringsudvalg () 
i. Møde med udvalget afholdes af Torben Hansen 

g. Dommerudvalg () 
i. Vagtplan 

ii. Beklædning – der er ønske om nyt tøj, dette tages op inden 2022 
h. Udviklingsudvalg () 



 
i. EM 2023 – Dato fastsat og meddelt ETPC 

4. Kommende arrangementer 
i. Kørermøde afholdes 17. september hvis muligt 

5. Evt. 
6. Næste møder – vi afventer og holder telefonmøder efter behov ud fra myndighedernes anbefalinger 


