Referat af bestyrelsesmøde 25. maj 2016
Deltagere: Freddy, Dan, Mikael, Andre og Gitte (ref)
Ikke til stede: Jesper
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Godkendelse af referat
Opfølgning på referatet
Nogle af FB-grupperne virker stadig ikke, og en af dem skal ændres navn, men det
skulle snart falde på plads.
Der er en medlemsliste på hjemmesiden, vil sikkert blive ændret så den ikke skal
opdateres.
Mikael har lavet blanketter til prøvekørsler
Der er lavet ekstra nøgler til TL.
Dan har givet Kryger nøgler til alt undtagen klubhuset.
Mikael havde fået sat låse op dels i køkkenet og dels ved indgangen til terrassen. Det
var dog så uheldig at der efterfølgende var indbrud i laden, og vagtfirmaet ikke kunne
komme til nøglerne indenfor, så nu er der kun låse i den ene side af terrassen.
Ved indbruddet var der blevet stjålet en maskine. Det var ”heldigvis” en af dem som
ikke kunne køre, så den er kommet retur.
Mikael har fået lov af KK til at købe nye højtryksrenserne. Mikael tager kontakt til
sælger og hører om de stadig er til salg.
De eksisterende højtryksrensere er d.d. blevet repareret (fået service), så de skulle virke.
Vedrørende flytning af klubhus, så snakker de to forvaltninger (CAP og KKF), som er
indblandet i flytningen, sammen. Måske sker der noget allerede i denne uge.
Når pavillonerne overtages skal der laves nogle arbejde, dels på selve pavillonerne men
der skal også laves en ny terrasse.
Alt i alt masser arbejde til arbejdsdagene.
Alle, som er træningsledere, har fået TL licenser.
Der skal arbejdes noget mere på vandingsanlægget, der er nogle ”tørre” steder. BMX
har brokket sig over støv – stammer sikkert fra sandsvinget. Dan vil finde ud af det, og
starte på at arbejde på det efter næste klubmesterskab.
Den ene vandtønde er placeret, der mangler bare noget jord omkring, så den ligger
stabilt. Den anden vandtønde afventer – eventuelt skal den sælges.
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Der skal laves en aftale med DMU Jan Rünitz, således at vi kan få godkendt banen. Det
kunne være godt at få den godkendt til løb allerede nu.
Ifølge Peter har Jan kontaktet ham. Peter vil tage kontakt til ham og aftale dag.
Der er måske lige nogle småting som skal ordnes inden.
Tællerhuset skal renoveres. Aftalt at Andre tager fat i det.
Micro banens vandanlæg virker nu. Jesper har lavet det. Materialerne i ryttergården bør
flyttes.
Træningslejren i uge 30 er meldt ud, og det er aftalt at klubbens medlemmer kan
deltage til 1.500 kr. Pengene udbetales når de er gået ind.
Trænerne (Mathias Keller og Andreas Falden) er klar.
Mikael printer nogle sedler ud, som kan afleveres til klubmesterskabet.
Der bliver ikke fundet nogen ny dato til klubmesterskabet. Det er ikke muligt at finde
en ny dato, så vi ”nøjes” med de 5 afdelinger der allerede er planlagt.
I lørdags til klubmesterskabet var der to kørere som ikke var medlem. De har allerede
fået meldt sig ind, så deres resultater bliver ført ind.
Der var 2 kørere, som ikke havde licens.
Der er sendt mail ud til de personer som har medlemskab og ingen licens.
Flere at dem som ikke har licens har været ude og træne.
Det blev aftalt at der skal strammes op i forhold til træningerne.
Det blev aftalt at licens SKAL fremvises ved træning, og der bliver lavet nogle
klistermærker med ugedag i forskellige farver til at sætte på frontpladen.
Klistermærkerne skal udleveres af TL, til dem som har tilmeldt sig den pågældende
dag.
André og Mikael sørger for klistermærkerne.
Der skal også fremvises transponder. Der bliver lavet et opslag på FB og Rene
Pedersen, som er træningsleder i morgen bliver orienteret af Gitte.
Klubtræningen er i gang. Henrik Nordholt har været der i dag og træne micro’erne.
Jesper har lagt opslag op på FB med træning den 31.5.
Jesper har været ude og træne pigerne, og det gik godt.
Containeren er blevet lavet, så den fungere. Låsebom er sat op, der mangler blot
gitteret. Nøglekontakt til gitteret bliver afleveret på lørdag, så kan den blive opsat i
næste uge.
Mikael har en nøgleboks, som vil blive sat op, hvor nøglerne til låsebom og gitteret vil
ligge.
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Information og beslutninger
Der har d.d. være brugerbestyrelsesmøde.
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Der er bevilget penge til at lavet traktoren John Deere, vandingsvognen, IH traktoren,
gummigeden, højtryksrensere og dysser til vandingsanlæg.
Peter organisere med mekanikeren, det der skal laves.
Der har været baneudvalgsmøde og referatet ligger på hjemmesiden. Der er
baneudvalgsmøde på mandag igen. Peter skriver på FB og sender SMS’er
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Arbejdsdage, opgaver
Forslag til arbejdsopgaver:
Vask af traktorer, samt diverse småreparationer til traktoren.
Oprydning i tøj og støvler til prøvecross.
Jesper skulle lave liste over de opgaver, der skal laves på prøvecrosserne. De
manglende opgaver kan derefter blive ”solgt” mod arbejdsklip.
Mikael har whiteboard stående til Peter.
Mikael sørger for køb af miljømåtter.
Peter skal sørge for at få repareret køleskabet.
Der skal ekstra jord på oppe ved tilskuerpladsen ved microbanen.
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Klubmesterskab
Der blev udleveret reglement og tidsplan til alle tilmeldte. Det ligger også på
hjemmesiden.
André sørger for at lave nogle klistermærker til bagsiden af medaljen. Mikael sender
logo til André.
Freddy køber 30 blanke medaljer.
Gitte forsøger at nå at lave nogle flere gule flag.
Der skal strammes op på tidsplanen, da den ”skred” i lørdags. Så vi ikke bliver
forsinket.

5

Klubtræning
Jesper snakker med Henrik Nordholt omkring træning af microerne. Hvor tit og
hvornår, og hvordan orienteres.
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Investeringer
Status vedrørende rotorharve stadig ukendt.
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Border rundt
Når der afholdes Kulturhavn i år, vil der blive lavet brugt salg marked om søndagen, og
træning om lørdagen. BMX vil også lave brugt salg marked.
Der er blevet bestilt mobilepay til klubben, der skal lige underskrives nogle papirer, før
at det virker.
TL listerne bliver ændret når det virker.
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Ordet er frit
Intet

Gitte Agerlin
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