Referat af bestyrelsesmøde den 6. juni 2018
Til stede: Mikael, Jesper, Freddy, Dan, Morten, Jørgen, Gitte (referent)
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Godkendelse af referat
Referatet godkendt
Info fra Brugerbestyrelsen
Der har ikke været noget møde siden sidst.












Pumper til vandingsanlæg – regning kommet og betalt
Dysser til vandingsanlæg – det undersøges hvad der mangler
Dæk til JCB rendegraver – regning kommet og betalt
Computere til tidtagning/støjmonitor – købt og betalt
Transponder sløjfe til microbane, / støjkrav C – skal bestilles
Coax kabel til microbane,- overførsel af data til system – skal bestilles
Leje og transport af Dozer og 14 ton gravemaskine – regning bliver sendt
Vandvarmer til TL container, inkl. afmontering af den gamle, og montering af ny – købt
og installeret.
Reparation af utæt pap-tag – arbejdet er bestilt.
Reparation/udskiftning af linoleumsgulv i kantine. ( 15 m2) - afventer
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 – Allan er i gang

Mikael har snakket med KK (Regin) omkring tømning af skraldet. Aftalen med KK er at de tager
kontakt til M. Larsen omkring tømning, således at vi ikke skal bestille tømningen.
Vandværket har været herude og kigget på vandet, da trykket ikke er godt nok i det nye klubhus,
når der bliver vasket crossere. Der vil blive opsat en måler.
BMX skal vist have lavet nye vandrør. Dan tager kontakt til BMX og hører hvad det handler om.
Der blev snakket at anvende vandtanken til vaskepladsen. Det gøres et forsøg med at få sat
vandtanken op, så kan der kan opsættes nogle flere lanser.
Maxi banen bliver lukket i morgen for træning, således at vandingsanlægget bliver optimeret.
Dan laver FB opslag og Gitte sender SMS ud i aften. Arbejdsdag både torsdag og fredag.
Der var TL kursus i går, der blev uddannet 4 nye herfra: Morten L Hansen, Allan Jürs, Emil
Kristensen og Casper Lang.
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Løbskalender
Der blev afholdt pokalløb på maxi banen, desværre var der ikke så mange fremmødte.
Økonomien er ikke opgjort endnu, men det giver ikke så stort et underskud som sidst. En af
årsagerne til de manglende kørere, kan måske skyldes at der også var løb dagen efter.
Dommeren havde meddelt at det var en godt og hurtigt afviklet løb.
Gitte foreslog at der blev lavet en seddel til flagposterne med banen og markering på hvor de
skal stå. Der kan også være program på bagsiden.

Næste løb er den 11.8.2018, der bestilt polititilladelse, samaritter mv. Jesper skal være
stævneleder.
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Udvalg
Jørgen
Jørgen vil igen tage kontakt til Kim Alex
Jesper
RGS har lovet at volden vil være lavet inden næste klubmesterskab den 9. juni. Det ser tvivlsomt
ud.
RGS vil levere noget jord, som bliver ”blandet” med det andet jord. Vi får leveret jord til ca 20
meter, og så må vi se om det hjælper.
Scotwin har rettet bommen på microbanen.
Ikke så meget nyt vedrørende KulturHavn.
Der mangler strøm i containeren med prøvecross tøj. Mikael kigger på det i morgen til
arbejdsdagen.
Der skal købes en ny vaskemaskine til prøvecross tøjet. Freddy tager ud og køber en.
Freddy
Freddy har ikke hørt yderligere vedrørende de fjernstyret biler, men de har været ude og køre.
Freddy afventer at høre fra dem.
Diana skal have besked om at maxi banen er lukket i morgen – er gjort.
Der er blevet opsat emfang i Tutten, der mangler at blive monteret filter.
Dan
Alt virker, der har været lidt service på de store maskiner.
Morten bad om at det skulle være muligt at skifte skovl på rendegraveren, Dan giver besked
videre.
Morten
Morten har ikke tid til at ordne banen længere. Jørgen vil gerne overtage banearbejdet, vil
forsøge at samle nogle personer. Og han må gerne spørge Morten hvis der er noget.
Gitte
Har sendt et oplæg til privatlivspolitikken ud til bestyrelsen, ingen havde bemærkningen. Gitte
sørger for at sende den til medlemmerne, og lægge den på hjemmesiden.
Derudover skal medlemslisten og listen over arbejdsklip fjernes.
Der laves en liste over klub 2 medlemmer som lægges/hænges i pengeskabet.

Vedrørende arbejdsklip, så sendes oplysningerne stadig til Gitte, og så kan medlemmerne
kontakte Gitte (amckmx@gmail.com) hvis man vil vide om man har optjent sine arbejdsklip.
Dropbox skal opgraderes, for at det opfylder kravene til persondataforordningen.
Hvad med træningslejr: Der er p.t. kun 2 tilmeldte. Aftalt at vi giver den 14 dage mere, der laves
opslag på FB.
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Eventuelt
Der skal laves en manual til banepleje, således at det bliver skrevet ned hvad der skal.
Der skal laves noget info omkring prøvecross på hjemmesiden. Kontakt til
microcheffen@gmail.com
Typisk om tirsdagen kl. 15, men der SKAL bookes tid.
Priser
Klubben har fået tilbudt nogle crosser til prøvecrossere. Mikael får en liste over det og så tager vi
det derfra.
Der bliver holdt sommerfest den 18. august. Der skal være en egenbetaling på 75 kr.
Kryger foreslog at den første ½ time på bestyrelsesmødet skal være åbent for medlemmer. De
skal melde at de kommer til Mikael. Gitte sørger for at melde det ud til medlemmerne.
Kryger foreslog at de gode ideer vi har til DMU bliver opsamlet, så de ikke bliver glemt når
klubledermøde kommer.
Til næste brugerbestyrelsen, skal rengøringen tages op.

Vigtige datoer
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

