Referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2017
Til stede: Dan, Jesper, Mikael, Gitte (referent), Morten
Afbud: Jørgen, Freddy
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Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt
Information og beslutninger
Gitte fortalte kort om de ændringer, som der er lavet til vedtægterne. Det blev aftalt at
alle gennemlæser ændringer, og så mødes vi den 11. oktober 2017 kl. 18.00 for at
gennemgå ændringer.
Mikael sender det til Freddy og Jørgen.
Vi aftalte at der afholdes ekstra ordinær generalforsamling den 25. oktober 2017 kl.
19.00 med det ene punkt på dagsordenen.
Gitte laver indkaldelse til den ekstra ordinære generalforsamlingen.
Mikael har aftalt møde med Benny Ravn og Rekin den 12. oktober vedrørende affald
herude. I princippet skal der affaldssorteres.
Mikael syntes at den store containere skal fjernes, og så i stedet få nogle flere mindre
beholdere, som så tømmes regelmæssigt. Der så kan etableres en affaldsplads med
beholderne – der var snak om hvor affaldspladsen kunne placeres.
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Info fra udvalgene
Sponsor udvalg v/Jørgen
Intet nyt
Talent/træning v/Jørgen
Intet nyt
Micro udvalg v/Jesper
Der er blevet ansøgt KK omkring etablering af støjvolden til microbanen – det tager ca
12 uger. Der er mulighed for at lave bane større, da ”krattet” kan fjernes. RGS Nordic
går først i gang når godkendelsen er kommet.
Micro forældrene vil blive indkaldt til arbejdsdag.
Når jorden kommer skal der laves en forhøjning, hvor der kan stå et par borde.
Sløjfen til tidtagningen skal også etableres, men det afventer at banen er blevet ændret.
Startbommen er blevet svejset så den virker igen. OBS - den skal ligge ned, for den kan
ikke holde til at stå op.
Mini/Maxi v/Morten
Det er kun Lars og Morten der kører med traktoren, Jesper P. vil gerne køre med
traktoren men mangler en nøgle.
Det jord vi havde fået sidst var godt, Morten vil gerne have mere.
Banen er blevet godkendt af DMU, men der var nogle oplagte sving som skal fjernes til
løb, og nogle markeringer der manglede.

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

Der skal hænges en seddel op vedr. kriseberedskab.
Brandslukkerne skal skiftes – der skal være 4 stk – Mikael tager det med på mødet med
affald.
Mikael køber en ny brandslukker til frigørelsesværktøjet, så det er i orden til pokal
løbet.
Banetegningerne skal indsendes med de nye flagposter på til DMU, det gælder både
micro og maxi banen.
Dan tager fat i Mathias, så de sidste flagposter kommer på. Tegningerne sendes til
Mikael, så de kan sendes til DMU.
Vedligehold v/Dan
Der ligger nogle meget lange brædder på cykelbanen som skal flyttes.
Der er utæt tag ved prøvecrosser. Peter K har noget tagpap har tager med til næste
arbejdsdag.
Dan vil foreslå at den gamle John Deere sælges, så den lille røde kan repareres. Ifølge
Mikael kan vi godt sælge den, det har KKE sagt god for.
Der er mange fejl alarmer. Alarmerne trænger til at bliver gennemgået. Mikael tager det
med på mødet den 12. oktober med KKE.
Dan instruere dem i Tutten, hvordan alarmen virker.
Der har været indbrud i laden og diesel tyveri. Der mangler lys i ryttergården. Der er
nogle lamper men der mangler nye pærer – Mikael køber nogle nye.
Mikael skal have nøglen fra Peter B. til prøvecross.
Stævne v/Mikael
Der er p.t. 7 tilmeldte.
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.
 Berit tager 5/15 sek skiltet samt målflaget
 Dan nede ved svinget med det røde flag
 Peter K bliver servicemedarbejder, p-vagt – rende med resultater, sørge for
vand mv til flagposterne
 Dan – flagpostansvarlig
 Freddy – teknisk kontrol og miljø og affald
 Gitte og Katrine – tæller
 Morten banepleje
Der er p.t. navn på 5 flagposter. Dan vil tage fat i nogle flere.
Når stævnet er færdig vil der være hygge/spisning for alle officials. Det bestilles på
dagen, da det er usikkert hvor mange der bliver.
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Der skal være morgen og frokost til officials – Gitte snakker med Diana.
Freddy skal købe sodavand og slik ind til officials. Der er bestilt pokaler.
Aktivitet v/Jesper
Jesper har afleveret regning for benzin – da alt det vi havde var brugt til KulturHavn.
KK var begejstret for arrangementet, og der var også mange mennesker igennem.
Indendørstræning i Slagelse. Det blev aftalt at der skal være en træning i november,
december, januar og februar. Mikael tager kontakt til Kristoffer for aftale af dage.
Klubhusudvalget v/Freddy
Intet nyt
Kasseren v/Gitte
Regnskabet lukker pr. 30.9 så hvis nogle har regninger liggende skal de afleveres. Når
der afleveres bonner skal der noteres på regningen hvad det vedrører.
Det blev aftalt at træningslederen skal have dagens ret og en vand på dagen. Dette skal
gælde fra sæsonen 2018.
Jesper bemærkede at der kom til at mangle træningsledere. Der skal laves et opslag til
træningsledere. Mikael laver opslag på FB.
4.

Klubmesterskab
Hvis der er nogle der har ændringer til reglementet vedrørende klubmesterskabet til
næste år bedes de komme med dem.
Der er pokalfest den 28. oktober
Morten tager kontakt til Murat (Wok) for at høre omkring mad til pokalfesten.
Afhængig af økonomien undersøges om der skal være underholdning.
Vi skal mødes tidligere på dagen og hjælpe til med at dække borde mv.

5.

Investeringer, ansøgninger
Morten ønsker sig en doser til jul.

6.

Ordet er frit
Der var snak om hvad der skulle laves til næste arbejdsdag. Dan skriver ud på FB at der
er arbejdsdag fra kl. 10-14.
Mikael sørger for at være der til kl. 10, og har listen over hvad der skal laves.
Jesper har taget en bænk, som står nede ved containerne, denne er til micro-klubben og
må ikke fjernes.
Der var snak omkring emner til klubaftenerne, som skal starte op til januar igen.
Dan vil gerne holde ”julearrangement” igen, men skal lige have styr på sine
arbejdstider.
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Mikael har kigget på at komme ind og se KTM fabrikken, der er booket for i år, men i
februar 2018 bliver der åbnet igen. Måske kunne det være en mulighed i forbindelse
med turen til Italien i påsken.
Mikael har haft snakket med Martin fra DMU omkring at besøge lagrene for 24MX
eller PSE parts.

Gitte Agerlin
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