
 
 

Årsmøde Dansk Tractor Pulling 2020 – U D S A T 

     Skjern 8. november 2020 

Til Alle medlemmer I DTP 2020 

 

På grund ag regeringens seneste udmelding i forbindelse med COVID-19 har bestyrelsen i DTP besluttet at 

afholdelse af de ordinære årsmøde 2020 udskydes til der igen er mulighed for at man kan samles til denne 

type arrangementer, der er trods alt en stor del af vores medlemmer der bor i det nordjyske. 

Men for at foreningen ikke skal gå helt i stå vil vi arbejde på at kunne udsende en stor del af den 

information der skulle være givet på årsmødet, i håbet om at vi så ud fra det kan komme videre med 

planlægningen af fremtiden i DTP 

Vi er i øjeblikket i gang med at færdiggøre følgende dokumenter som udsendes til medlemmer så snar det 

er færdig, men da der har været nogle ting der skulle følges op på i regnskabet venter vi lige nu på at få 

regnskabet revideret, og samtidig er vi ved at skrive noter til nogle af de store poster i både regnskab og 

budget, samtidig skal beretningen skrives så den kan sendes ud til medlemmerne (ikke kun stikord) 

1. Regnskab og Budget 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Tanker om fremtiden 

Da det er en større opgave at lave materialet klar til udsendelse på denne måde vil vi ikke love at det 

udsendes til 14. november, men vi vil tilstræbe at få det udsendt inden 21. november, herefter tænker vi at 

der skal være ca. en uge til at komme med kommentarer/spørgsmål til det udsendte materiale på mail, så 

vil vi samle alle kommentarer og spørgsmål og forsøge at svare på disse henvendelser hvorefter dette igen 

sendes ud til alle medlemmer  

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående er du/i velkommende til at sende en mail til 

bestyrelsen@tractorpulling.dk  

”Denne mail er sendt til alle der har opgivet deres mailadresse ved indmeldelsen i DTP” 

Med venlig hilsen 

Bestirelsen 
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