Referat af bestyrelsesmøde den 17. oktober 2018
Til stede: Mikael, Jørgen, Jesper, Gitte (referent), Dan og Morten
Afbud: Freddy
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Godkendelse af referat
Referatet godkendt
ATK Kontrakt med DMU
Mikael gennemgik kontrakten som vi havde modtaget fra DMU vedrørende ATK træningen.
Det var en generel snak om selve projektet i klubben.
Det blev besluttet at vi indgår i samarbejdet med DMU
Spørgeundersøgelse
Spørgeundersøgelsen blev gennemgået
Det blev aftalt at det bliver sendt ud til bestyrelsen til gennemgang i denne uge, og eventuelle
bemærkninger senest søndag. Den sendes ud til medlemmerne mandag, således at vi kan nå at
få svar inden generalforsamlingen.
Vi spørger Eli om hun vil have et eller flere spørgsmål med i spørgeundersøgelsen.
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Løbsansøgninger
Der skal laves løbsansøgning til næste år.
Det blev aftalt at vi skal søge 3 løb, 2 løb på maxi-banen (SM i september + C løb i maj) + 1 løb på
micro-banen DM/SM i august.
Vi skal forsøge at undgå weekenden hvor der VM i Uddevalla, da der er flere medlemmer som
gerne vil tage til Uddevalla.
Mikael skriver til DMU.
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Træningslederaftalen
Den træningsleder aftale som Gitte havde sendt ud blev gennemgået. Der blev lavet nogle
rettelser.
Træningslederaftalen bliver sendt ud til TL når der indkaldes til møde i januar 2019.
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Træningstider
Træningstiderne ændres, således at februar er banen lukket. Oktober er det fra uge 43.
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Generalforsamling
Der bliver sendt indkaldelse ud til generalforsamlingen mandag. På valg er Freddy, Gitte, Morten
og Jørgen – alle modtager genvalg.
Bestyrelsen skal foreslå en reglementsændring vedr. suppleanterne, således at man bliver valgt
for 2 år. I år skal vælges 1 person for 1 år og 1 person for 2 år.
Gitte hører Peter K. om han vil være dirigent.
Der var flertal i bestyrelsen til, at vi vil foreslå en kontingent stigning til

1.200 kr. pr. år fra det år man bliver 11 år
1.000 kr. pr. år til og med det år man bliver 10 år
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Eventuelt
Jesper var blevet kontaktet af Daniel fra Nordic Race omkring reparation af startbommen på
micro bommen.
Det blev aftalt at Jesper kontakter Daniel igen, og aftaler at mødes med ham, så de kan kigge på
startbommen. Problemet er fundamentet er skævt – selv bommen er blevet repareret.
Arbejdsklip blev gennemgået, og de sidste blev opdateret med deres arbejdsklip.
Gitte sender mail ud til dem som mangler arbejdsklip, der skal være arbejdsdag den 4. november
og 2. december 2018.
Kontingent reglerne blev drøftet. Det skal overvejes om reglerne skal ændres således at ”børn”
over 18 år, skal optjene deres egne arbejdsklip, uanset at de bor sammen med forældrene. Det
blev aftalt at der tænkes over det, og vi taget en snak om det efter generalforsamlingen.
Afvikling af klubmesterskabet blev drøftet. Spørgsmålet er om det eventuelt kan afholdes med
nogle klasser på hverdage. Da der spørges om det i spørgeundersøgelsen, afventer vi og ser hvad
medlemmerne svarer inden der tages en beslutning.
Betaling af licenser til A-kørerne blev drøftet. Måske skal der opsættes nogle forventninger til
kørerne, når klubben betaler licensen. Det blev aftalt at alle overvejer hvad indholdet af
forventninger kunne være.

Gitte Agerlin
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
29.8 Bestyrelsesmøde
29.9 Klubmesterskab
3.10 Bestyrelsesmøde
6.10 Pokalfest
15.11 Generalforsamling

