Referat af bestyrelsesmøde 28. september 2016
Deltagere: Freddy, Dan, Mikael, Jesper, Peter og Gitte (ref)
Ikke til stede: André

Vandtønde
Ny vandtønde er blevet installeret søndag den 25.9, der mangler lige et par gummiringe,
så er den kørende. Dan ordner det i morgen.
Hedeland har fået den ene af de vandtanke. Mikael snakker med André omkring
afhentning.
Den gamle vandtønde skal flyttes så den kan blive afhentet, den skal flyttes i
weekenden. Når den er flyttet, skal der sættes nogle betonklodser i stedet, så rørene til
vandtønden skånes.
Flytning af klubhus
Mikael og Peter var til møde i går med kommunen og der er lavet en aftale omkring
flytning af alle tingene fra lade, klubhus mv til de nye pavilloner. Flytningen
påbegyndes lørdag den 1. oktober 2016.
Peter har snakket med Jan P omkring sponsering af vinduer, emhætte mv til den nye
”tut”
Peter sørger for at få lavet loftet i køkkenet inden at det tages i brug.
Dan laver opslag til FB om hjælp til flytningen på lørdag den 1. oktober 2016.
Tutten kører videre indtil alt er på plads i det nye klubhus.
Der blev snakket om skodderne skulle bevares.
Dan tager kontakt til Andre angående terrassen til det nye klubhus
Campingvognen i ryttergården
Dan tager fat i Jesper for at få fat i registreringsattesten, så campingvognen kan blive
givet væk.
Nye startbomme
Der skal graves ud og støbes til de nye startbomme i år.
Morten har sagt at han gerne vil gøre det – og samtidig rette nogle forskellige ting på
banen.
Aftalt at Dan tager fat i Morten og beder ham om at gå i gang.
Tællerhuset
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Det blev aftalt at der skal hentes et nyt tællerhus i Køge, det er en gammel telecontainer. Der udover skal tællerhuset flyttes til langsiden, og sløjfen skal flyttes
derned.
Det gamle tællerhus kan ændres til en terrasse.
Flagposter
Der mangler nogle flere ”huse” til flagposterne, specielt nede bagved og ved tønden.
Klubmesterskab
Der er sidste afdeling den 22. oktober.
Det blev aftalt at klubfesten bliver den 5. november 2016. Mikael melder datoen ud på
FB.
Mikael køber 5 lodringe til klubfesten.
Der skal sørges for præmier til festen.
Jesper hører sin bror om han kan komme og grille den dag.
De kørere som rykker op i B skal hædres på dagen.
Banearbejdet
Banen har i løbet af denne sæson i perioder været meget dårlig, så hvad gør vi til næste
år. Blev enige om at vi tager en drøftelse af det på generalforsamlingen, om man
eventuelt skulle ansætte en til næste år.
Træningen
Der er lavet nye træningslister til træningslederne og Gitte har meddelt det på FB til
træningslederne.
Det er konstatere at der er nogle som træner uden træningsleder, hvis dette konstateres
skal træningen stoppes.
Micro
Jesper spørger Henrik om han vil lave mere træning for microerne.
Vaskeanlæg
Dan tager højtryksrenserne med fra Slagelse når han skal til Slagelse i weekenden.
Mikael tager lige kontakt til Jesper fra Slagelse inden.
Slagelse Indoor
Mikael laver et opslag til FB om der er interesse for Slagelse Indoor – sidste år gav det
et underskud på over 10.000 kr.
Mikael tager lige kontakt til Slagelse Indoor først.
Betaling til kører som deltager i DM/SM/pokal løb
Reglerne for modtagelse af tilskud til løb (udgifter til bro/færge), dog max
klubmedlemsskabet gælder for alle kørere.
Reglerne skal måske ændres fra 2017.
Reglerne skal præciseres for klubbens medlemmer.
Banen
Banen er udlejet i perioden 18 – 26. november 2016 til Nordic Race.
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Generalforsamling
Der skal indkaldes til generalforsamling.
Mikael tager kontakt til Peter K for at rette vedtægterne.
Mikael sørger for indkaldelse.
Køleskab
Peter sørger for at få køleskabene til at virke, så de kan blive flyttet op i det nye
klubhus.
Så kan Freddy og Berit sørge for at fylde det op.
Velkomstbrev
FB grupperne som ikke virker fjernes.
Efter 1/8 kun 1 arbejdsdag
Ellers ingen bemærkninger.

Gitte Agerlin
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