Referat af bestyrelsesmøde 3. december 2015
Deltagere: Freddy, Dan, Peter, Mikael, Jesper og Gitte (ref)
Afbud fra: André
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Velkommen
Mikael bød velkommen og fortalte omkring bestyrelsens arbejde og hvorledes
bestyrelsesmøderne bliver afholdt.
Bestyrelsen får betalt medlemsskabet af AMcK samt honorar på 2.000 kr
Dans mailadresse skal være følgende: valbygaard@gmail.com også på hjemmesiden
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Konstituering af bestyrelsens, fordeling af opgaver
Mikael fortalte omkring organiseringen af de udvalg, som ligger under bestyrelsen. P.t er
der 8 udvalg.
Udvalget består af en formand, som refererer til bestyrelsen, og derudover 2-5
medlemmer.
Mikael fortalte om de enkelte udvalg.
Kontaktpersoner for de enkelte udvalg er:
Sponsor: André
Talent: André
Micro: Jesper
Maxi/Mini: Peter
Vedligehold: Dan
Stævne: Mikael
Aktivitet: Jesper
Klubhus: Freddy
Udvalgene kan komme med input til arbejde til arbejdsdagene, som plejer at ligge den
første søndag i måneden.
Aftalt at MA laver en FB gruppe (og mail) til hvert udvalg. Men kun for AMcKs
medlemmer. Samme password til FB og mail til alle grupper.
Det blev aftalt at der skal lægges en side over alle medlemmer ud på hjemmesiden –
licensnr og navn er det eneste der skal fremgår – således at FB grupperne kun indeholder
AMcK medlemmer.
Ved prøvecross/anvendelse af prøvelicens skal der udfyldes blanket. Der laves en mappe
til klubhuset, som indeholder.
Der blev aftalt at der ”reserveres” en prøvelicens pr træningsdag, hvis der er en
klublicenskører, som har én kammerat, som gerne vil prøve. Man stiller selv maskine til
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rådighed og man kan max have én kammerat med pr. dag. Prisen bliver 150 kr. for
hverdag, og 200 kr. om lørdagen.
Hvis man benytter prøvemaskiner er det en ”prøve cross tur”.
Der orienteres om det i velkomst materialet.
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Info fra brugerbestyrelsen
Der havde været møde i brugerbestyrelsen i går 2. december, hvor Mikael og Freddy
deltog.
BMX har aktuelt behov for et stort beløb til nye ramper, transponder anlæg mv. Beløbet
er så stort at de kan bruge hele budgettet for 2016 og lidt mere. Jan Henriksen,
enhedschef fra kulturhuset Islands Brygge, vil undersøge om der kan hentes penge fra
nogle fonde.
AMcK har fået bevilget penge til arbejde på tællerhuset, startbommen, reparation af
traktoren. Noget er udført og andet skal udføres.
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Opstart af årskalender 2016
Brugerbestyrelsesmøder: 9.2 (Islands Brygge), 25.5 (AMcK), 17.8 (AMcK) og 26.10
(Islands Brygge)
Kulturhavn: 26. – 28. august
Træningslejr: uge 30
Italien: uge 12 og 13.
Bestyrelsesmøder kl. 18.00 planlagte: 27.1, 27.4, 25.5, 22.6, 20.7, 24.8, 28.9, 26.10 –
møder i februar og marts aftales.
Generalforsamling 17.11 kl. 19.00
Jesper Kjær vil gerne låne banen igen, når han har sin kalender klar, så kommer disse
datoer også med.
En løbeklub skal låne banen, men det bliver en søndag.
Arbejdsdagene – første søndag i måneden.
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Løbende sager
Træningsledere: Der har p.t. tilmeldt sig 10 personer som træningsleder. Der vil blive
holdt kursus i februar/marts måned i klubhuset.
Der skal laves en FB gruppe for alle træningsledere.
Mandagen skal ændres til at kørere på indslusningslicens og første års licenshavere også
kan træne om mandagen udover pige-træning. Det undersøges om Kenni også være der
som træner. MA undersøger.
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Diverse
Ved kulturhavn arrangementet blev det vedtaget at der er almindelig træning om
lørdagen og marked om søndagen.
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Julehygge lørdag den 12. december kl. 10.00. Dan skriver på FB. Jesper og Dan står for
arrangementet.
Træningstiderne i december - februar 10-14, hvis vejret tillader det. Dan kommer på
lørdag og melder det på FB.
Mikael ændrer kalenderen.
Dan fremlagde en tegning af banen, som han havde fået af Mathias Buch, Jørgen Kryger
og Henrik Petersen, som gerne vil ændre banen. Aftalt at de kan tage en sektion ad
gangen. De må ikke tage jord før det er aftalt. Aftalt at Dan får dem ud på banen på
lørdag og snakker med dem om det de vil lave.
Vi snakkede om at vandingsanlæg og dræn bliver markeret på banen, så man kan se hvor
det ligger. Eventuelt også tegnes ind på en tegning.
MA forsøger at finde en ny hal til indendørstræningen, da hallen der er nu er en
”tumlesal”.
Aftalt at GA sender en liste rundt, hvor alle så kan markere hvem der har gjort sig
fortjent til arbejdsklip. Dem som ikke har optjent arbejdsklip får en mail – de kan donere
tøj i god stand. Og de bliver sat i restance hvis der ikke betales 1.500 kr.
Sidste chance for arbejdsklip er på søndag den 6. december 2015 kl. 9.00 – 15.00. MA
skriver på FB.
MA køber låsebom til containeren.
MA har haft snakket med KK om flytning af klubhuset. Det er endnu uvist om det kan
lade sig gøre.
Når løbskalenderen er klar vil der komme datoer for klubmesterskab.
GA og MA laver et udkast til regler for klubmesterskaberne.
Supercross den 6. februar 2016 – MA bestiller bus og billetter. Prisen for at køre med
bussen er 100 kr. Der er opslag på FB, hvor der er tilmelding.
MA laver en oprydning på FB, så det relevante kommer øverst.
Jesper vil gerne have Stævneleder licens. Holder øje med FB.
Angående baneprøve. MA laver nogle spørgsmål der kan stilles ved baneprøven. MA,
skal have besked når nogle har bestået baneprøven, så DMU kan få besked.
Medlemskategorierne hos DMU er blevet ændret.
Der er flere som har nøgler, som ikke har brug for det, disse nøgler skal afleveres.
Jesper laver liste over træningsledere. Jesper sendes en mail ud til alle træningsledere om
de vil fortsætte ellers skal nøglen afleveres.
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