Referat af bestyrelsesmøde den 31. maj 2017
Til stede: Morten, Dan, Jesper, Freddy, Mikael, Gitte (referent), Jørgen
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Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt
Information og beslutninger
Startbom
Mikael syntes at det var et problem, at bestyrelsen havde taget beslutning om køb af en
ny startbom til maxi-banen til en bestemt pris, og med den forudsætning at bommen
skulle være magen til bommen på microbanen, og at havde fået leveret noget andet.
Problemet er i midlertidig at Rene ikke havde fået besked fra Jørgen Kryger om, at
bommen skulle være magen til bommen på microbanen.
Dan mente at grundstativet var hårdt nok.
Dan har undersøgt bommene i Næstved og Nakskov og har konstateret at de er lavet
væsentligt anderledes end bommen på maxi-banen.
Dan havde nogle bekymringer omkring svejsningerne, der holder de enkelte bomme,
om de vil holde.
Mikael syntes ikke at bommen er prisen værd, og syntes at det er svært at forsvare
overfor resten af medlemmerne i klubben at vi skal betale 46.000 kr. for startbommen.
Bestyrelsen er enige om bommen er ikke er lavet i design som vi havde forestillet os.
Bestyrelsen inspicerede startbommene på micro og maxi banen for at sammenligne de
to bomme.
De seneste ændringer på bommen på maxi-banen så ud til at have gjort den mere stabil.
Og der er nogle smårettelser – nogle bolte der skal afkortes.
Bestyrelsen (uden Jørgen) blev enige om at vi gerne vil have en andens vurdering på
startbommen.
Morten tager kontakt til en smed, for at få en anden til at give en pris på arbejdet, og om
holdbarheden og montering.
Uanset hvad, skal der kræves en garanti på bommen. Der skal være garanti på det hele –
dog ikke hærværk. Garantien skulle gerne gælde i flere år, og den skal være skriftlig.
Mikael fortalte at vi havde fået bevilget 150.000 til ombygning af de nye klublokaler –
”tut”. Derudover skal der lægges en egenbetaling på 35.000, så projektet har en
økonomi på i alt 185.000 kr. Gitte styrer budgettet og regnskabet. Det skal revideres og
indsendes til KK inden 6 mdr.
Mikael har givet Mathias besked på at begynde at sætte køkken op.
Mikael fortalte at Diana mors gerne ville tage tutten, og Jesper fortalte at Justins
forældre også gerne. Da ingen af dem vil køre den alene, skal det undersøges om de vil
køre den i fællesskab. Gitte undersøges om der findes en standardkontrakt på
forpagtning.
Vandingsanlægget trænger til en kærlig hånd. Det skal ordnes på næste arbejdsdag.
Transponderanlægget er blevet sat op, og det skulle virke. Tællerhuset er sat der, fordi
at tidtagerne skal kommunikere med starter mv.
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Mikael har bestilt nye låse til ”skurbyen”, så det bliver samme nøgle alle steder.
Traktoren er ikke kommet endnu, årsagen er at KK ikke har betalt endnu.
3

Info fra udvalgene
Sponsor udvalg
Jørgen har haft kontakt til NR Service og YSR. Hans erfaring fra de samtaler var at der
skal noget mere konkret ”på bordet” når man snakker med dem.
Der var lidt snak frem og tilbage omkring hvor der kan laves reklamer.
Talent/træning
Intet nyt fra Jørgen
Micro udvalg v/Jesper
Det går godt, der er kommet mange kørere. På søndag er der arbejdsdag på microbanen.
Mini/Maxi v/Morten
Baneudvalget laver fortsat bane. Det første hop bliver rykket tilbage og lavet om til et
kassehop. Og bagsiden på hop 2 bliver fladet ud.
Der er fokus på at inder- og yderspor skal være lige hurtig.
Derudover masser af vedligeholdelse.
Mikael hører om vi kan låne bob-cat den næste måned.
Morten har haft kontakt til en samaritter han kender, men fik at vide at kontakten skal
gå igennem hovedkontoret. Morten tager kontakt til Røde Kors / Falck, for at få en pris.
Vedligehold v/Dan
Rendegraveren er punkteret, Dan tager kontakt til Super Dækservice, så den kan blive
ordnet.
Golfbilen er punkteret på 2 hjul. Dan køber nye slanger.
Den røde traktor har en revne i dieselpumpen. Og gearkassen er også dårlig – den
hopper ud af gearene.
Når den nye traktor kommer, skal der ”fixes” noget til beslagene.
Stævne v/Mikael
Løbet den 19. august bliver kun for mesterskabsklasserne, og så har vi fået et løb den 7.
oktober som kun bliver et pokalløb for c-klasserne.
Mikael begynder at lave lister med de arbejdsopgaver der er, og hvem han gerne vil
have til at hjælpe til.
Løbet den 7. oktober, betyder at der skal flyttes et klubmesterskab.
Aktivitet v/Jesper
25. august kommer Magic Carpet.
Der er kulturhavn den 26. og 27. august. Mikael fortalte at vi har fået lov til at lave en
bane inde på Islands Brygge fra lørdag morgen.
Mikael vil gerne have at der kommer jord på. Morten kender en der måske kan hjælpe.

Amager Motocross Klub, Slusen 2, 2300 København S – tlf. 32 95 43 63 – www.amck.info

Vi får materiale fra DMU til at udlevere, og måske skal vi lave nogle voucher så de
meget interesseret kan få en.
Det skal undersøges om Ferton kan komme derind.
Der er p.t. 3 tilmeldte til træningslejren – man kan ikke tilmelde sig via DMU. Mikael
tager kontakt til DMU, og annoncen til on-line.
Klubhusudvalget v/Freddy
Intet nyt
4.

Klubmesterskab
Næste afdeling 1. juli, der køres med transponder. Der skal laves en opslag på FB om
det.
Der skal laves en opslag til FB om der er nogle der ønsker at stå for maden.

5.

Investeringer, ansøgninger
Mikael forsøger at få nogle flere penge til startbommen.

6.

Ordet er frit
Jørgen syntes at der bliver gjort forskel på hvem der må have ting stående i
ryttergården.
Dan sagde at han havde fortalt Klaus at han trailer var tømt, og han kunne hente den. De
andre som har ting stående skal også fjerne deres ting.
Jørgen vil forsøge at rydde lidt op i ryttergården. Vil også forsøge at lave noget
afmærkning til parkering – specielt til løbet.
Mikael forslog at lave noget markering med en kridtmaskine.

Gitte Agerlin
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