Referat af bestyrelsesmøde den 29. maj 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
Intet nyt, da der først er møde den 12. juni 2019.
Info fra formanden
Freddy og Mikael tager afsted til klubmødet, der er i Hedeland den 6.6. Mikael sørger for
tilmeldingen.
Tilladelse til vores containere, ser ud til snart at falde på plads. Mikael har fået positivt svar fra
KK, der mangler nu kun høring.
Gitte og Peter K har deltaget i kasserekursus i KK.
Dan har kontakt til Kriminalforsorgen omkring en person, som skal afsone nogle samfundstimer.
Dan har møde med dem på tirsdag.
Hvis der er noget arbejde som CAB kan lave, så skal Dan have besked om det.
Mikael har fået bestilt
 vand til løbene. På flaskerne vil der være logoer for AMcK, Tang byg og GM motor. Desværre
kan vandet først leveres efter 1. løb den 15. juni.
 beach flag, som blandt andet skal bruges til KulturHavn
 flag til pokalvæggen. På flaget er der logoer for AMcK, Tang byg og GM motor.
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Info fra udvalg
Kasseren
Der er p.t. 115 medlemmer i klubben.
Peter K og Gitte har deltaget i kassererkurset hos KK. På grund af ændringer i kravene fra KK, så
skal vores regnskabsår ændres til at følge kalenderåret. Gitte sørger for at få indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling, da det kræver vedtægtsændring af ændre regnskabsåret. Det
blev aftalt at det skulle være den 19. juni og den 3. juli reserveres til ekstra ekstraordinær
generalforsamling.
Godhavn
De har været ude og køre i går. De har snart fået lavet lågen til microbanen.
Hjemmesiden
Allan har hørt at Jens har tid nu, så Allan tager kontakt og får sat et møde i stand.

Sponsor
Allan har ikke hørt fra ATV Garagen fra Frederikssund, han vil tage kontakt til ham.
Mikael har ikke haft kontakt til J.Ø, for at høre om han vil være sponsor.
Trænere
Jesper K har meldt datoer ud for træningsdato. Der er oprettet begivenheder på FB og opslag i
kalenderen.
Allan og Morten vil gøre lidt mere reklame for ATK træningen til KulturHavn. Vil også komme
med nogle datoer for træning.
Det skal undersøges om der kan søges nogle penge i Poul Erik Bech fonden.
Mikael vil kigge på at lave en ansøgning på nogle crossere, som kan udlejes på andelsbasic.
Træningsskole i uge 30.
Træningsskolen er lagt på løbskalenderen, der er ikke tilmeldt nogle endnu.
Mikael laver et opslag på facebook, og Dan beder Matthias og Andreas om at reklamere for det.
Microbanen
Der er påbegyndt arbejdet på flagposterne. Der mangler stadig at blive lavet sider til
flagposterne. Der skal laves 7 flag til disse.
Arbejdsdag
Arbejdsdagen på søndag den 2. juni aflyses pga Gåsecup. I stedet bliver der arbejdsdage i løbet af
ugen op til løbet. Gitte orienterer om det i indkaldelsen til alle medlemmerne.
Microbanen vil være åben for træning. Gitte laver kalenderaftale.
Officielle DMU løb
Tilmeldingen til løbet den 15. juni er åbent fra i dag.
Tommy Steensen er stævneleder på dagen.
Gitte og Berit er tidtager.
Miljø – Jan
Teknisk kontrol – Freddy
Freddy snakker med Ely omkring forplejning til løbet til 35 pers.
Freddy sørger for pokaler og slikposer til flagposter
Maxi banen
Der har været banesyn, der mangler dog at få godkendt den afkortet bane på Maxibanen, som
skal bruges til DM i Pitbike. Det er aftalt at Jesper tager kontakt.
Der skal laves flagzonen, og en flagpost skal flyttes og et hegn skal rettes op.
Der skal laves beton starter på begge baner.
Der skal også tilføjes en flagpost.
Klubhuset
Der er købt microovn og toaster.
Allan har købt køkkenelementer til TL lokalet, som blot skal monteres.
Vedligehold
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Dan holder øje med den hydrauliske pind, da den er temmelig dyr.
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

