Referat af bestyrelsesmøde 26. januar 2016
Deltagere: Freddy, André, Peter, Mikael, Jesper og Gitte (ref)
Afbud fra: Dan
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Godkendelse af referat
Opfølgning på referatet
FB grupper er lavet, men p.t. er kun Amck microudvalg synlig. Mikael undersøger.
Gitte sørger for at listen med medlemmer (licensnr og navn) bliver lagt på
hjemmesiden.
Der skal laves en blanket (fra DMU) ved prøvelicens/anvendelse af prøvelicens.
Mappen med papirer bliver lavet til klubhuset.
Der er møde i brugerbestyrelsen den 9.2.
Der mangler nøgler til den store gummiged, der hænger en i nøgleboksen – Mikael
aflevere sin til Peter B.
Jesper fra Slagelse har forespurgt om man var interesseret i at købe nogle
højtryksrensere. Det undersøges om brugerbestyrelsen vil betale.
Der skal aftales et bestyrelse i februar og marts – Mikael skriver rundt til bestyrelsen.
Mikael har skrevet til DMU angående træningslederkursus. Afventer svar fra DMU.
Mikael har tilmeldt klubben til KulturHavn –åbent fredag, lørdag og søndag.
Prøvecross alle dagene, opvisning fredag og lørdag samt loppemarked søndag
Jesper sørger for at få ajourført TL kalenderen her i vinterperioden.
Det er stadig uvist med hensyn til flytning af klubhuset. Mikael har kontakt til KK.
Der er solgt 39 billetter til SuperCross – der er stadig ledige pladser i bussen.
Gitte bestiller TL licenser til de aktive TL. Jesper aflevere en liste.
Mikael vil lægge træningsskolen ind på Marketsplace og skrive til DMU for at få det
lagt ind i løbskalenderen.
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Information og beslutninger

Amager Motocross Klub, Slusen 2, 2300 København S – tlf. 32 95 43 63 – www.amck.info
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Ingenting
Arbejdsdage og opgaver
Jesper finder ud af om der er arbejdsdag, og melder det ud på FB hvis der ikke er
arbejdsdag.
Klubmesterskab
Gitte har lavet udkast til klubmesterskab reglement. Det bliver lavet færdigt og sendt
rundt i bestyrelsen.
Datoerne for klubmesterskabet fastsættes når løbskalenderen er endelig.

5

Klubtræning
Jesper Kjær vil gerne ud og lave træningsaftener, han vil vende tilbage når han har
dagene.
Mikael mangler endeligt svar fra Kenni om han også vil være klubtræner. Freddy får
lige Kenni til at spørge.
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Investeringer
Klubben har fået tilbudt en C 125 Honda, lav effekt til prøvecross samt 8 hjelme og 3
par støvler. Klubben takker ja til tilbuddet.
Der skal søges om transponder anlæg til microbanen+ transponder hos
Brugerbestyrelsen.
Border rundt
Mikael spurgte hvad der var sket med den blå Yamaha 125 C prøvecrosser, da
Nykøbing Politi har en stående. Mikael vil prøve at skrive til ham at klubben havde haft
en som var blevet stjålet for 3-4 år siden.
Jesper laver en liste til Gitte over dem som har crossere stående, da de skal kontaktes.
Enten skal de fjernes inden 1.3 eller også skal der betales 1.000 kr. Jesper skriver hvis
han kontakter nogle.
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Ordet frit

.
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