Referat af bestyrelsesmøde den 3. april 2019
Til stede: Mikael, Freddy, Gitte (referent), Dan, Allan og Morten
Afbud: Jesper
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Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt
Info fra brugerbestyrelsen
Vi har fået godkendt budgettet for 1. halvår. Det er vigtigt at det overholdes.
Vi har fået bevilget penge til maling, som Allan har købt.
Dan mener ikke at der var afsat nok penge til brændstof. Holdningen var at man blot måtte
bestille og så se hvad kommunen siger.
Info fra formanden
KK er blevet kontaktet af Godhavn drengene, som gerne vil låne micro banen. Mikael havde
svaret KK at i stedet for betaling, så kunne de hjælpe til på banen.
Vi snakkede om at det kunne være som flagposter til løbene.
Projektet med DMU og DIF omkring unge fra udsatte boligområder startede op i går med 10 unge
mennesker der havde været ude og køre.
Mikael har indkøbt materialer til containerne.
Mikael har møde med Certico omkring alarmerne herude.
Mikael har fået en henvendelse vedrørende OCR løbet herude. Vi blev enige om at det var ok,
dog skal de betale et depositum. Det blev aftalt at der skal være gennemgang af banen før og
efter. Mikael tager kontakt til ham som har skrevet fra OCR.
Alkoholpolitikken blev godkendt.
Mikael har haft skrevet sammen med Jesper fra Slagelse, angående ens regler med arbejdsdage
på klubberne på sjælland.
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Info fra udvalg
Kassereren
Der er p.t. 87 medlemmer, hvor at der er 80 som har kører licens.
Allan prøver at høre Dana Web hvad det vil koste, hvis man skulle betale pr. år, i stedet for at
betale alle pengene med det samme for 6. år.
Allan hører Jens fra Hedeland hvor deres hjemmeside bliver hostet og vedr. designet.
Det blev aftalt at arbejdsgruppen (Peter L. Kristiansen, Allan Jürs og Gitte) arbejder videre med
hjemmesiden, da den trænger til en ansigtsløft.
Sponsor
Ikke noget nyt

Trænere
Allan har brug for kontrakten til Kim Alex. Mikael sender den i morgen til Allan.
Der er ATK træning på fredag.
En Leslie har kontaktet klubben på messenger og tilbudt sig som træner. P.t. har klubben de
trænere der er behov for, så Mikael svarer at vi ikke har behov nogen.
Træningsskole i uge 30.
Mikael sørger for at få oprettet det hos DMU.
Andreas og Mathias sørger også for at reklamere for det.
Microbanen
Der er lidt problemer med vandet på banen.
Klubmesterskabet
Der var snak omkring klasseopdelingen både med microer og ob. B65 kørerne må selv bestemme
om de skal køre på micro/maxi. B OB skal køre sammen med de andre A- og B kørere.
Peter og Katrine tager tidtagningen og Jesper tager stævneleder.
Freddy snakker med Eli omkring mad til klubmesterskabet.
Maxi banen
Banen er hård.
Mikael har bestilt markeringerne til begge baner.
Klubhuset
Eli har lånt det gamle klubhus den 18. maj.
Tutten og vaskepladsen lukkes denne dag.
Vedligehold
Alle køretøjer er blevet gennemgået.
Der bliver sendt regninger.
Stævner
Der skal laves forkortet tillægsregler til løbene. Jesper skal lave dem.
Aktiviteter
Der er ”Åbent hus” dag den 27. april. Der er kommet materiale fra DMU. Allan kommer, der
bliver skrevet ud omkring hjælpere til dagen. DMU har skrevet omkring materiale til FB og
hjemmesiden.
Der skal også bruges hjælpere til KulturHavn i 23. og 24. august
Arbejdsdage
Der er arbejdsdag på søndag. Jesper K, Mikael, Allan og Morten kommer. Der blev snakket
omkring hvad der skal laves – maling, og fjerne noget af hegnet, så traktorer mv kan komme ind
på plads.
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Eventuelt

Gitte Agerlin

Vigtige datoer:
6. februar – Bestyrelsesmøde
6. marts – Bestyrelsesmøde
10. marts - Arbejdsdag
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

