
Overlevering mellem gammel og ny bestyrelse i DTP 12. august 2020 hos Ole Bredahl 
 Jens Strandsberg(JS), Kim Bjerregard (KB), Ole Bredahl (OB), Lars Olesen (LRO), Lars Skou (LS) 
 
CVR register Stub har NemId login så vi forsøger at rette dette 
Regnskab LRO har snakket med Margrethe, der findes en dag til overlevering af økonomi 
Referater JS udlevede indgående/udgående post samt referater for den periode han har siddet som 

sekretær i DTP, der er efterfølgende kommet lidt fra Landmark 
Forsikring  Kontaktoplysninger til TopDanmark kommer fra Landmark (KB) 
 Indsamling af materiale fra lokalforeningerne, der er udsendt mail, der bør følges op på dette 
 Færdiggøre dialog med TopDanmark, efter at materialet er kommet ind  
 Kristian Andersen sag er sat i bero fra TopDanmarks side…. Og Kristian er også informeret 
Sponsorer  MS har diverse kontrakter og aftaler 
 Dyno Power 
 VandFax 
 Brande Metalkøb 
 WiseCon 
 Back Petersen 
Dropbox MS & Stub har måske noget materiale i Dropbox, vi prøver at få fat i dette materiale og 

oprette en Dropbox-konto i DTP Regi så det ikke er et privat anliggende   
NemId Stub har den nuværende NemId adgang 
Nøgler Kim Bjerregaard afleverede nøgle nr. 6, det undersøges hvem der har de øvrige nøgler 
Fribilletter MS har oversigt over udleverede fribilletter gennem tiden 
Telefon Er omstillet til Ole 
Pengeskab MS har nøgler og kode 
Corona MS har været i gang med at undersøge mulighederne for ”hjælp” til betaling af faste 

udgifter, vi følger op på det 
Lån til lokalforeninger 
 STT har lånt 45000,-, lånedokument findes i det udleverede materiale 
Aftale med Midtjylland i 2017 omkrin materiale fra Testrup 
 Landmark har måske et referat fra et bestyrelsesmøde 
 Hornsyld kan måske huske noget 
 Vi følger op på dette og får lavet et tillæg til kontrakten 
MobilPay  er blevet fornyet fornyeligt 
Lystavle DTP har betalt hele beløbet til STT så nu er det DTP’s ejendom, MS har yderligere detaljer om 

dette 
Henvendelser Der er en henvendelse fra DGTP angående medlemskab i DTP, vi sørger for et svar til DGTP 

   


