Referat af bestyrelsesmøde den 9. august 2017
Til stede: Jesper, Mikael, Gitte (referent), Freddy, Morten
Afbud: Jørgen, Dan
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Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt.
Information og beslutninger
Jørgen Kryger er taget til Rumænien for at arbejde og vil være væk i en længere
periode.
Der skal ske en ændring af vedtægterne, så der vælges en suppleant, så man i den
situation, har en man kan få ind i bestyrelsen.
Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling i oktober måned
Startbom
Rene har fået indsendt regningen til KK. Morten vil høre omkring garantien.
SM den 19. august
Det blev besluttet at træningen skal aflyses i næste uge. Mikael skriver på FB og i
kalenderen at træningen er aflyst (er skrevet i kalenderen).
Mikael tager kontakt til PUK og fortæller at banen er lukket for træning
Dan har lavet et opslag til FB mht flagposter
Der bliver arbejdsdag hver aften i næste uge. Mikael og Morten vil være der ude.
Mikael laver opslag omkring arbejdsdage.
Mikael sørger for bestilling af tømning af septiktankene.
Freddy sørger for bestilling af pokaler til alle klasserne – der er 10 klasser.
Freddy sørger for indkøb af øl, sodavand, vin og chokolade til officials (ca 20 personer)
Gitte snakker med Hanne/Diana omkring forplejningen – morgenmad, frokost og aften
til 150 kr pr official.
Morten tager noget markeringspray med til parkering.
Mikael og Gitte sørger for program og i programmet skal stå noget omkring reglerne for
området.
Officials til løbet
Der skal bruges 10 flagposter + 2 mand til at få folk væk fra starten hvis der sker uheld.
Mikael vil gerne have at følgende poster skal besættes:
 Mikael stævneleder
 Jesper tager ventezonen, starten og rep zonen – Jesper læser reglement.
 Berit tager 5/15 sek skiltet
 Morten tager målflaget
 Morten nede ved svinget med det røde flag, samt banepleje
 Rasmus render med resultater
 Dan – flagpostansvarlig
 Freddy – teknisk kontrol og miljø
 Gitte og Berit – indskrivning og tidtager
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KulturHavn
Træningen skal aflyses i den weekend – Mikael skriver på FB og i kalenderen at
træningen er aflyst (er skrevet i kalenderen).
Der skal laves et opslag omkring hjælpere til KulturHavn.
Morten sørger for jord til banen.
Mikael laver en tip-en-13, og vinderen lørdag og søndag får en ”rigtig” prøvecross.
Morten og Mikael kigger forbi Islands Brygge i næste uge, for planlægning af banen.
Klubmesterskab
Det blev besluttet at næste klubmesterskab den 9. september, bliver den sidste afdeling.
Gitte skriver det på FB.
SMS service
Vi forsøger med en SMS service, som kan benyttes til vigtige meddelelser, hvor vi vil
være sikre på at alle modtager beskeden.
Træningsskolen
Træningsskolen blev afviklet. Der endte med at være 10 tilmeldte kørere samt nogle
dagskørere. En del af endagskørere afregnede direkte med trænerne.
Deltagerne var glade for det.
Det skal besluttes på et senere bestyrelsesmøde om der skal afvikles træningsskole til
næste år.
Tutten
Gitte har lavet et udkast til aftale med ”tutten”. Freddy læser igennem, og kommer med
kommentar inden i morgen. Gitte aflevere den i morgen til Hanne.
Gitte snakker omkring indretning af tutten med Hanne i morgen.
Traktor
Den nye traktor fungere fint.
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Info fra udvalgene
Sponsor udvalg v/Jørgen
Udgået
Talent/træning v/Jørgen
Udgået
Micro udvalg v/Jesper
Der vil blive lavet bane efter KulturHavn.
Der er indkøbt sløjfe og kabel til microbanen til transponderanlægget, men den skal
først etableres efter volden er bygget, da der bliver en del kørsel henover der hvor
sløjfen skal ligge.
Mini/Maxi v/Morten
Der er nu Mathias, Jesper, Lars og Morten kan kører den nye Traktor.
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Morten vil gerne låne en dozer. Vi afventer lige at ombygningen er færdig, så vi har et
overblik over økonomien.
Vedligehold v/Dan
Morten fortæller at man ikke kan få skovlen af rendegraveren.
Intet nyt med den gamle John Deere og den røde traktor.
Stævne v/Mikael
Se ovenfor.
Aktivitet v/Jesper
Se ovenfor.
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Klubhusudvalget v/Freddy
Se ovenfor
Ordet er frit
Ingenting.

Gitte Agerlin

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

