Referat af bestyrelsesmøde den 7. februar 2018
Til stede: Morten, Jesper, Mikael, Gitte (referent), Jørgen, Freddy
Ikke til stede: Dan
1
2

Godkendelse af referat
Referatet godkendt
Info fra Brugerbestyrelsen
Mikael og Freddy var til møde og fik præsenteret vores nye kontaktperson til KK.
Næste møde bliver afholdt på Motorbanen, så de kan se anlægget, og der vil blive
snakket økonomi.

3.

Løbskalender
Der er kommet politi godkendelse på alle løb.
Mikael har fået tilbud på samaritter, og prisen var ligeså dyr som Røde Kors. Mikael
prøver at få fat i Marius far (2267 6836), for at høre om han kan stille et hold samaritter
til løbene til en billigere pris.
Jørgen undersøger om han kan kender nogle.
Jørgen spurgte omkring udgifter til et løb. Der er udgifter for ca 20.000 kr for et løb
uanset antallet af tilmeldinger.
Der var en del snak omkring reglerne ved løb. Blandt andet tidspunkt for lukning til
parfume.

4.

Repræsentantskabsmødet
Jørgen syntes at vi skal komme med et forslag til repræsentantskabsmødet. Forslaget
går ud på at man skal betale for alle afdelinger til mesterskabsløbene samlet, således at
de klubber, som holder de sidste afdelinger er sikret en vis indtægt.
Mikael snakker med Lea om dette forslag tidligere har været stillet.
Jørgen kommer med udkast til Mikael.
Jørgen, Morten og Mikael deltager i repræsentantskabsmødet. Mikael sørger tilmelding.

5.

Alkoholpolitik
Alkohol politikken blev gennemgået. Den udsendes sammen med referatet og hvis der
ikke meldes noget tilbage så lægges den ud på hjemmesiden.

6.

Eventuelt
Mikael skaffer nummeret til Kurt Andersen til Morten
Der var en del snak om hvordan at vi får flere kørere til at deltage i løb. Blandt andet
større betaling til løbene mv.
Det næste bestyrelsesmøde flyttes til den 15.3, da Dan ikke kan den 7.3.
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Mikael spurgte om der var nogle ideer til at søge DFIF puljer. Der er et par måneder til
ansøgningsfristen. Der blev snakket om udstyr til prøvecross.
Jesper aflevere telefonnr over træningsledere til Mikael, så han kan få fat i alle TL til
mødet den 25.2.2018.
Regnskabet vedrørende Klubhuspuljen modtages fra revisoren senest 16.2, og sendes
derefter til KK, så vi kan få dækket vores udgifter.
Det der mangler at blive lavet på det nye klubhus, skal vi selv lave på arbejdsdage.
Der skal laves en bruttoliste over alle de arbejdsopgaver. Til næste bestyrelsesmøde
kommer alle med en liste over de arbejdsopgaver som man kan komme i tanke om, og
så laves bruttolisten.
Gitre til vinduerne i det nye klubhus.
Morten indkalder til et baneudvalgsmøde.
Jørgen tager fat i Jesper og Henrik for aftale omkring træningen. Jørgen forsøger at få
fat i en anden træner. Klubben kan tilbyde det samme som Jesper får.
Jørgen tager fat i Mathias og Andreas omkring træningslejr i uge 30. Prisen skal være
1.800 kr. for eksterne og 1.500 kr for AMcK kørere. Min. 20 kørere. Gitte sender et
opslag (word) til Jørgen som sørger for at distribuere det videre.
Mikael har skrevet til DMU at vi har TL som skal på kursus, og vi afventer at DMU
vender tilbage.
Morten spurgte omkring tøj, Mikael og Jørgen vil undersøge det til næste gang.
Rengøring i ”Tutten”. Freddy tager fat i Diana.

Gitte Agerlin
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