Referat af bestyrelsesmøde den 9. januar 2019
Til stede: Mikael, Freddy, Jesper, Gitte (referent), Dan, Allan og Morten
Jesper Fuglsang kom forbi og fortalte om mulighederne for at få ”løftet” hjemmesiden. Det blev
aftalt at der etableres et mindre udvalg, som mødes med Jesper. Efter første møde sender Jesper
et prisoverslag så vi kan tage en beslutning.
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Fra bestyrelsen bliver det Gitte, Allan og så hører vi Peter K om han vil deltage.
Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt
Eventuelt
Trænere
Allan har talt med Jesper K omkring træning, som har følgende ønsker
Lån af banen i uge 28 (mandag – fredag), kun klubtræning tirsdag 17-20 og uge 29 (mandag –
onsdag). For dette vil han tilbyde følgende træninger: 4 x pige/mini, 4 x maxi/ob, 2 x micro øvet
og 1 dag i påsken.
Bestyrelsen var enige om, at Jesper ikke kan få låne banen i den almindelige træningstid, da vi
ikke ønsker at lukke banen for klubbens medlemmer.
Bestyrelsen var enige om, at hvis Jesper låner banen én dag, skal det give én træning for
klubbens kører. Og dette skal gælde uanset hvem han kommer med.
Allan tager kontakt til Jesper og aftaler omkring træningen.
Kim Alex vil gerne komme og træne mod at få gratis træning, og han kan træne alle både micro,
mini, maxi, ob og piger. Bestyrelsen vil tilbyde Kim Alex, at hvis han giver 10 x træning, så får han
et gratis medlemskab. Allan tager kontakt og hører om han vil træne om lørdagen fra 10-12.
Det blev aftalt at Mikael laver et udkast til et skriv vedrørende træner, som Allan kan bringe
videre til trænerne.
Mikael fortalte at vi havde fået købt 2 containere, disse skal gøres klar inden udgangen af marts
måned.
Karina fra fodbold fortalte at de har mistet deres container, som de bruger til omklædning nede
ved Hekla park. Mikael havde bedt hende om at tage kontakt til KK og bede dem over at sætte
den på vores område i stedet. Og det ser ud til at det ville blive en aftale.
Arbejdsdage
Gitte spurgte omkring arbejdsklip til Søren Pedersen. Alle fra bestyrelsen mente at han havde
været på en arbejdsdag. Gitte skriver til Søren.
Der skal være en liste til arbejdsdagene i år som man skriver sig på. Gitte sørger for at der ligger
en.
Det blev aftalt at arbejdsdagene kommer til at ligge første søndag i måneden (undtagen juli) i
perioden marts – november.
Til næste bestyrelsesmøde laves der liste over arbejdsopgaver.
ATK træning
Både Allan og Morten er i gang med at tage deres e-læring.

Mikael er blevet kontaktet af Cecilie fra DMU angående forældremøde.
Allan snakkede omkring at få lavet noget reklame materiale til ATK træningen, for at få fat i nogle
nye kørere, som også eventuelt kunne komme med i lokalavisen.
DMU Løb
Mikael har skrevet til DMU vedrørende Pit Bike, således at denne klasse også kommer med til Cløbet.
Vi har fået følgende løb:
15. juni mini/max cup samt Pit Bike
17. august SM 3 afd.
31. august DM Micro 4. afd
Toiletter
Dan har købt 5 stk toiletter og toiletbrædder.
Allan laver en seddel på de materialer til skillevæggene der skal bestilles og aflevere den til
Jesper, som taget kontakt til Rødovre Trælast.
Gratis træning
Bestyrelsen har godkendt forslaget. Gitte sørger for at printe nogle stykker ud.
Kontingentregler
Bestyrelsen har godkendt forslaget. Gitte sørger for at opdatere hjemmesiden.
A-kørere og penge for løb.
Det var snak omkring betaling af medlemskab og licens til A-kørerne. Der var uenighed i
bestyrelsen om de skulle have deres licens betalt.
Bestyrelsen blev enige om: A-kørene får 200 kr pr løb, alle andre får 100 kr pr. løb, dog max
medlemskontingent. Kun A-kørene får betalt deres medlemskab.
Træningsskole i uge 30
Dan har haft snakket med Andreas Falden og Mathias Keller. De foreslår at de skal have en
mindre godtgørelse på 2.500 kr hver for at stille sig til rådighed, som kun udbetales hvis
træningsskolen ikke bliver noget. De vil også have at tilmelding skal foretages direkte til DMU, så
kørerne og de selv kan følge med i hvor mange der er tilmeldt.
Bestyrelsen aftalte at vi satser på en træningsskole i uge 30.
Dan tager kontakt til Andreas og Mathias og fortæller at vi forsøger igen. Dan beder dem om selv
at reklamere for træningsskolen.
Projekt vedrørende udsatte unge
Mikael fortalte at han skal til møde igen med DMU angående projektet omkring udsatte unge.
PUK har fået godkendt oplægget i deres bagland. Det vil blive et samarbejde mellem klubben,
DMU og PUK.
Klubmesterskab
Der blev aftalt følgende dage: 6. april, 4. maj, 3. august og 21. september
Der afholdes pokalfest den 5. oktober.

Generalforsamling
Torsdag den 14. november
Kørende materiel
Dan kan ikke skaffe reservedelen (dieselpumpen) til den lille røde traktor (IH). Det blev aftalt at
Dan forsøger at sælge den, og måske finde noget andet.
Der forsøges at skaffe penge til nye dæk til John Deere.
Velkomstbrev
Gitte laver et udkast og sender rundt til bestyrelsen til godkendelse.
Vintertræning
Gitte ser om der er nogle ledige tider marts måned med.
3

Bestyrelsesmøder
Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder: 6. februar, 6. marts, 3. april, 1. maj, 29. maj, 26. juni,
14. august,18. september, 9. oktober
Gitte sørger for at opdatere kalenderen med alle datoerne

Gitte Agerlin

Vigtige datoer:
6. februar – Bestyrelsesmøde
3. marts - Arbejdsdag
6. marts - Bestyrelsesmøde
3. april- Bestyrelsesmøde
6. april – Klubmesterskab
7. april - Arbejdsdag
1. maj- Bestyrelsesmøde
4. maj – Klubmesterskab
5. maj - Arbejdsdag
29. maj- Bestyrelsesmøde
2. juni - Arbejdsdag
15. juni – DMU løb mini/max cup samt Pit Bike
26. juni- Bestyrelsesmøde
3. august – Klubmesterskab
4. august - Arbejdsdag
14. august- Bestyrelsesmøde
17. august – DMU løb SM 3 afd
23. august – KulturHavn
24. august – KulturHavn

25. august - KulturHavn
31. august – DMU løb DM Micro 4. afd
1. september - Arbejdsdag
18. september- Bestyrelsesmøde
21. september - Klubmesterskab
5. oktober – Pokalfest
6. oktober - Arbejdsdag
9. oktober- Bestyrelsesmøde
3. november - Arbejdsdag
14. november - Generalforsamling

