Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 1. marts 2021
Afbud : Søren Jakobsen
Deltagende : Alle øvrige
1. Corona 2021
a. Med de nuværende restriktioner ser det ikke ud til at der bliver mulighed for at samles, men det
lyder til at man gradvist vil lukke op hen over marts og april, så vi håber og tror fortsat at vi kommer i
gang med pulling under en eller anden form i 2021. Det er aftalt at der afholdes et møde i starten af
april hvor der endeligt tages stilling til hvilke muligheder der er for afvikling af 1. dm og bestyrelsen
bag arrangementet i Visby har et møde midt i april hvor de vurdere om det er muligt at afvikle 2. dm
midt i maj.
2. DM-tilmeldinger
a. Der er i skrivende stund 31 tilmeldte tractorer, det er jo væsentligt færrer end dem der havde
forhånds tilkendegivet, Ole vil derfor tage kontakt til dem ”der mangler” for at høre hvad det skyldes
at de endnu ikke er tilmeldte, det er ikke uvæsentligt for de arrangører der har meldt ind på opgaven
om der kommer 30 eller 50 tractorer.
b. Der har været en henvendelse fra Preben Juhl om de må kører med i 950 kg. MM selv om deres
tractor er for tung, det er besluttet at de kan deltage hvis de indbetaler de 4500,- som de øvrige og
dermed er med til at betale, kommer vi op på så mange tilskuere at der bliver præmiepenge kan de
ikke køre med om disse lige som de selvfølgelig heller ikke med i kampen om DM-point.
c. HM klassen hedder i 2021 officielt 4000 kg. vi tager en snak med de to tilmeldte tractorer for at høre
hvad deres holdning er til dette nationalt.
3. Økonomi
a. Regnskabet for 2020 er ved revisor og Lars O er i dialog med dem
b. Vores bogholder er i gang med at kigge på det system vi bruger til regnskab og medlemsregistrering,
og er fortsat ved godt mod.
c. De to dankort terminaler vi har lejet bliver returneret og der er indgået en ny og billigere aftale i
håbet om at spare nogle penge på denne post.
d. Der tilbagebetales 1300,- til de teams der har betalt for syn i 2020 og ikke har været ude at køre, i
første omgang gøres dette i forbindelse med betalingen for 2021, og dem der ikke bliver tilmeldt, vil
efterfølgende får pengene tilbage som bankoverførsel. Lars S udarbejder en liste til godkendelse ved
den øvrige bestyrelse.
e. Der er pr. 1/1-2021 kommet lov om at betalinger på nettet skal godkendes med NemId-app eller
SMS, NemId-nøglekort er ikke godt nok, derfor har der været nogen der oplever udfordringer med
betaling af DM, men det er ikke noget DTP er herrer over. (SecureId)
4. Møde med dommer
a. Vi afventer lige de kommende 2-3 uger for at se om det bliver muligt at ”mødes” ellers afholdes der
et virtuelt møde for at få snakket den kommende sæson igennem.
5. Møde med certificering
a. Torben Hansen skriver en mail til Cerificeringsudvalget med henblik på at få afholdt et telefonmøde
ell. Med henblik på den kommende tids tilmelding/betaling og syn samt registrering af dette.
b. Torben er fremadrettet kontaktperson mellem bestyrelse og udvalg, dog foregår mail fra udvalget på
bestyrelse@tractorpulling.dk i håbet om at alle kan følge med.

6. Evt.
a. Forsikringen er i gang med at kigge på ny police til DTP, og vi er blevet lovet noget fra dem i løbet af
denne uge.
b. Der er nu officielt meldt ud fra ETPC at der IKKE bliver nogen Eurocup-serie i 2021, man forventer
fortsat at der afholdes EM i England sidst i august.
c. DTP har indstillet Hans Christian Schmidt til en plads i ETPC T&S efter ønske fra ETPC’s farmstock
commite

