Referat af bestyrelsesmøde den 11. april 2018
Til stede: Mikael, Morten, Jesper, Freddy, Jørgen, Gitte (referent)
Afbud: Dan
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Godkendelse af referat
Referatet godkendt
Info fra Brugerbestyrelsen
Mikael fortalte om de forskellige medlemmer af brugerbestyrelsen. Der er ikke længere et
anlægsbudget for de enkelte anlæg. Så nu skal der søges penge fra en fælles pulje for alle anlæg
hos Københavns Ejendomsservice.
Der bliver søgt penge til følgende:
 Pumper til vandingsanlæg. ( én til montering her og nu, samt én i reserve )
 Dysser til vandingsanlæg
 Dæk til JCB rendegraver
 Computere til tidtagning/støjmonitor.
 Transponder sløjfe til microbane, / støjkrav C
 Coax kabel til microbane,- overførsel af data til system.
 Leje og transport af Dozer og 14 ton gravemaskine. 2 7.500 15.000 Dan
 Vandvarmer til TL container, inkl. afmontering af den gamle, og montering af ny.
 Reparation af utæt pap-tag.
 Reparation/udskiftning af linoleumsgulv i kantine. ( 15 m2)
 Etablering af toilette og bad i pavillon, til brug for alle på Motorbanen. 3 herre og 3
dametoiletter, samt 1 bad til hver. Pavillon er klar til etablering.
Mikael havde haft møde i går angående miljøtilsyn. Skraldeordningen skal der være styr på,
Benny (KK) sørger for at senest i næste uge. Men ellers gik det godt og anlægget blev godkendt.
Næste gang der skal være møde med Center for miljø, skal der laves en godkendelse til at hente
vand fra åen.
Bestyrelsen vil i løbet af en uge få en SMS fra Noke pro, som er det nye låsesystem til bommene
og containeren. Bestyrelsen kan så anmode om andre får adgang fx TL.
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Løbskalender
De forkortede tillægsregler er lagt ind for de første løb, afventer godkendelse fra DMU.
Ellers er der god styr på det.
Mikael laver en kopi af sidste års official lister. Tommy og Jesper skal være stævneleder til nogle
af løbene.
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Udvalg
Jørgen
Klubben har fået en pakke fra 24MX via DMU, hvor klubben får en masse ting mod at de skal
have opsat reklamer.
Jørgen har snakket med nogle lokale håndværkere, men det giver ikke rigtigt noget.
Jørgen skal snakke med Jesper i morgen, træningen kommer til at lægge mandag/fredag.
Der er nogle af de unge kørere, som gerne vil have fast træning en gang om måneden.

Jørgen snakkede om muligheden for at nogle kørere kunne få tilknyttet en coach, men
spørgsmålet er hvem. Jørgen vil snakke med nogle af kørerne omkring det. Og så snakker vi om
det næste gang.
Mikael havde snakket med Kim Alex om han ville være træner, Jørgen tager kontakt til ham.
Jesper
Jesper får svar fra RGS i morgen om hvornår at de kommer i gang med at lave volden, der er lidt
problemer med at få dem i gang.
Jesper har aftalt med Rødovre trælast at de levere rockwool til KulturHavn – der bliver opsat
reklamer på rockwool. De vil derudover sponsorere en terrasse på tællerhuset. Mikael fortalte at
vi havde fået tildelt pladsen ved siden af hvor vi havde sidste år. KulturHavn leverer hegn og
strøm. Der skal leveres jord ligesom sidste gang.
Mikael sørger for at betalingsoplysninger fra KK til Rødovre Trælast for betaling af rockwool.
Morten
Der er ikke kommet i gang med turnus. Morten skal i gang med at give dem ”kørekort”.
Morten var bekymret for den store vold. Jesper nævner det for RGS når han snakker med dem i
morgen.
Der er lavet et nyt hop på langsiden, banen er blevet lidt hurtigere. Der skal laves noget der
sænker farten et andet sted.
Freddy
Der er fundet et emfang til køkkenet. Det skal så blot monteres.
Angående overdækning mellem containerne, havde Mikael målt, og der var materialer der passer
til. Mikael har bedt om en pris på arbejdet fra André.
Dan
Rendegraveren står med lader da baglys ikke virker.
Der er lavet en aftale med Rene Schotwin omkring svejsning af en pumpen til traktoren.
Vandingsanlægget skal serviceres, og det bør være klar til tirsdag.
Peter K overtager DMU raceday. Dan sørger for at crosserne er klar.
Der var arbejdsdag, der var dog ikke så mange.
Gitte
Angående DMU Raceday, sørger Gitte for at udsende brev til alle medlemmerne, opslag på
hjemmesiden og facebook. Gitte tager kontakt til Peter K angående opslag.
Gitte orienterer Diana
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Eventuelt
Vi søger DMU om støtte til nye prøvecrossere
Mikael skal sende referatet fra TL mødet til alle TL. Der skal laves opslag.

Vigtige datoer

21.4 Åbent hus DMU race day
2.5 Bestyrelsesmøde
12.5 Klubmesterskab
26.5 DMU løb: Mini/Maxi C Cup
6.6 Bestyrelsesmøde
9.6 Klubmesterskab
Uge 30 Træningsskole
1.8 Bestyrelsesmøde
11.8 DMU løb: SM
24.-26.8 Kulturhavn
1.9 Klubmesterskab
8.9 DMU løb: Micro pokal
12.9 Bestyrelsesmøde
29.9 Klubmesterskab
3.10 Bestyrelsesmøde
6.10 Pokalfest
15.11 Generalforsamling

Gitte Agerlin

