Referat af bestyrelsesmøde 26. oktober 2016
Tilstede: Dan, Mikael, Peter, Jesper, Freddy og Gitte
Ikke til stede: André
Opfølgning på referat
Pokalfesten
Der er booket mad til 100 personer, p.t. er der omkring 70 tilmeldte. Hvis der kommer
flere end 100 skal Jesper have besked fredag aften.
Lotteriet er kommet, skal blot afhentes. Der er 1.000 lodder som sælges 5 kr pr stk. Gitte
laver opslag om lotteriet.
Der er pt. 25 gaver blandet andet fra GG Teknik. Der skal købes 5 gavekort a’ 150 kr til
MX24, derudover kommer Jesper Olsen med nogle gaver (arbejdsklip), og så er der
paraplyer og klubtrøjer.
Der købes blomster og gavekort på 250 kr. til oprykkerne.
Freddy sørger for pokaler. Der skulle ikke indkøbes så mange pokaler, da der stod en hel
del i klubhuset, som bliver genbrugt. Der sættes ikke nogle resultatlister eller listen med
pokalmodtagere op.
Buffet skal stå hvor tøj/støvler til prøve cross plejer at være og grillen udenfor. Der
dækkes op i klubhuset og på terrassen. Freddy handler ind. Mikael tager tallerkener, lys,
viskestykker og varmekilder med. Dan sørger for indkrævning af penge. Gitte laver liste
over tilmeldte.
Rene kommer med jukeboks (Freddy undersøger om det er arbejdsklip).
Generalforsamlingen
På valg er Gitte, Freddy, Peter og André som modtager genvalg.
Mikael laver indkaldelse. Den sendes ud via mail, udleveres til pokalfesten og hænges op i
klubhuset.
Vi snakkede om de ting der blev drøftet på seneste generalforsamling.
Bestyrelsen mødes kl 17.
Banen
Mikael var til møde i DMU i går, og snakkede med en fra Svebølle, som havde en
stenopsamler vi kunne leje. Det kræver at jorden bliver harvet inden, da jorden er for hård.
Mikael vil tage det op i bruger bestyrelsen, hvor der er møde i morgen.
Banen MÅ IKKE ændres mere, den er blevet godkendt og vi skal søge om løb til næste år.
Slæbet til traktoren skal laves.
Der blev snakket om forskellige løsninger med hensyn til vedligeholdelse af banen. Det
kunne være billigere medlemsgebyr og betaling til hver træning så man kunne aflønne en.
MA tager kontakt til Kurt om han kunne være interesseret i at ordne banen.
Microtræning
Jesper har snakket med Henrik Nordholt, og han vil gerne træne dem til næste år.
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Arbejdsklip
Gitte sender liste til Jesper med arbejdsklip så den kan blive ajourført, og der kan sendes
mail ud til alle medlemmer.
Arbejdsdag
Der skal være endnu en arbejdsdag, det skal være den 6. november. Dan laver opslag til
arbejdsdag. Den øverste container skal tømmes for køkkenudstyr osv.
Gitte sender mail ud med arbejdsklip.
Johnny havde nogle hvidevarer som han ville af med. Klubben vil gerne have det.
Det nye klubhus
Der er en masse der skal ordnes til arbejdsdagen.
Slagelse Indoor
Der er meldt datoer ud på FB. Umiddelbart så tager Dan TL, da Rasmus gerne vil ned og
træne alligevel. Hvis der er nogle dage han ikke kan, så giver han besked.
Jesper ringer til alle TL og hører om de kan nogle datoer, og spørger samtidig om de vil
fortsætte i 2017. Dem der ikke vil skal aflevere deres licens.
Betaling til kørere der deltager i DM/SM løb
Reglerne for 2016 er at udgift til bro dækkes, dog max medlemsgebyret.
Reglerne for 2017 er at der gives 100 pr løb man deltager i, dog max medlemsgebyret.
Pengene udbetales i forbindelse med at der tegnes nyt medlemskab året efter.
For at få pengene udbetalt skal der indsendes tilmelding og resultatliste.
Der orienteres om det i nyhedsbrev samt mail som udsendes i forbindelse med
arbejdsdagen.
Løb 2017
Der skal søges om micro løb i maj/juni måned. Og mini/maxi løb i september.
Kursus
Der skal uddannes nogle flere stævneledere. Jesper vil gerne.
Berit og Gitte vil gerne have AMB kursus, og Gitte vil spørge Jeanette Romanowski om
hun vil være med.
Træningsleder – der laves FB opslag og mail – der skal orienteres om at man får sine
arbejdsklip for det – Gitte sørger for det.
Ryttergården
Dan har forsøgt at få fat i registreringsattesten til campingvognen, men det er ikke
lykkedes.
Medlemskab 2017
1.1.2017 opretter Gitte medlemskab til bestyrelsesmedlemmer samt dem som har en
officiel licens, og som ikke tegner K-licens. Jesper giver besked hvis der er nogle som
ikke vil.

Gitte Agerlin
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