Referat af bestyrelsesmøde den 10. juli 2019
Til stede: Mikael, Freddy, Gitte (referent), Jesper og Morten
Afbud: Dan, Allan
1
2.

Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt
Info fra brugerbestyrelsen
Der skal laves en ny brugeraftale med Københavns Kommune, som skal gælde fra 2020. Den
gamle aftale vi har skal omskrives. Mikael kommer med input til KK.
Københavns kommune forsøger at lave en aftale, om at der ikke skal betales for ”leje” af
anlægget. Årsagen er de timer klubbens medlemmer lægger i frivilligt arbejde. Alle disse timer vil
modsvare betaling for ”leje” af anlægget.
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Info fra formanden
Freddy og Mikael var til klubmøde i Hedeland. Der kom ikke noget særligt ud af det, heller ikke
punktet med arbejdsklip. Det var ikke muligt at lave et fælles sæt regler for arbejdsklip.
Ikke noget nyt med høringen for containeren.
Mikael har aftalt at banen udlånes i november måned til et OCR løb.
Vi har fået tilsagn om tilskud på 10.000 kr til KulturHavn. Der skal indkøbes isolering til banen,
reservedele til crosserne og benzin.
Der er kommet vand, beach flag og pokalvæg. Pokalvæggen ligger ned i garagen.
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Info fra udvalg
Microbanen
Der blev snakket omkring bane arbejdet på microbanen. Vi snakkede om at Jesper skulle
fortsætte som ansvarlig for banen indtil efter DM afdelingen. Jesper vil gerne lige tænke over det
til mandag.
Der mangler stadig at blive lavet sider til flagposterne. Der skal laves 7 flag til disse. Alt er indkøb
til flagene.
Kasseren
Der er p.t. 117 medlemmer.
Efter gennemgang af reglementet, blev det besluttet at vedtage ændringen af regnskabsåret til
den ordinære generalforsamling.
Godhavn
Vi har ikke hørt noget nyt.
Hjemmesiden

Intet nyt vedr. omlægning af hjemmeside, men vi har købt domænet amck.dk. Så når den nye
hjemmeside bliver en realitet, er det på det nye domæne.
Sponsor
Intet nyt.
Gitte fremsender regning til Tang Byg og GM Byg for sponsorat.
Træningsskole i uge 30.
Der er tilmeldt 2 kørere, og den ene er skadet.
Vi ser tiden an til onsdag den 17.6. Hvis der ikke er kommet flere kørere aflyses.
Klubmesterskab
Der er klubmesterskab den 3. august. Da det ikke er muligt at få samlet officials til denne
afdeling, aflyses den.
Klubmesterskabet flyttes i stedet til fredag den 20.9. Dette betyder at der vil være
klubmesterskab både fredag og lørdag i denne weekend.
Der bliver arrangeret fælles aftenspisning og morgenmad til alle kørerne, og det vil være muligt
at overnatte.
Arbejdsdag
Arbejdsdagen den 4. august flyttes til den 11. august. Der vil også være arbejdsdage i løbet af
ugen op til løbet. Microbanen vil være åben for træning, men maxi banen lukkes.
I ugen op til microløbet, lukkes micro banen, men maxi banen vil være åben.
Gitte informere, retter kalender mv.
Officielle DMU løb
Der er løb den 17. og 31. august 2019. Gitte skriver ud omkring officials.
Tutten er lukket den 31.8.2019, så der skal findes ud af noget den dag. Vi skal være nede i det
gamle klubhus. Freddy vil høre om Berit har lyst til at stå for ”Tutten” denne dag. Den nye
klubhus anvendes til official.
Der skal bestilles pokaler til løbene. Freddy sørger for det.
Gitte har sendt nye skilte ud til pokalmodtagerne fra sidste løb.
Der bestilles kranse til DM micro afdelingen hos DMU.
Maxi banen
Banen bliver vedligholdt.
Morten vil gerne lave om på banen. Går i tænkeboks, så der eventuelt kan blive præsenteret
noget på generalforsamlingen. Planen vil så være at banen ændres i november måned, så den
kan stå og ”falde” til.
Jesper vil hente stensamleren til micro og maxi banen.
Klubhuset
Der er blevet monteret køkkenelementer til TL lokalet.

Der mangler at blive monteret vask og hylder mv.
Vedligehold
Batteriet på John Deere er faldet sammen, der skal købes et nyt. Morten og Jesper snakker
sammen.
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Eventuelt
Gitte laver en mail medlemmerne med diverse informationer.

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 – AFLYST
10. juli – Bestyrelsesmøde - NY
3. august – Klubmesterskab - AFLYST
4. august – Arbejdsdag – AFLYST
11. august – Arbejdsdag - NY
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
20. september – Klubmesterskab NY
21. september - Klubmesterskab
5. oktober – Pokalfest
6. oktober - Arbejdsdag

9. oktober- Bestyrelsesmøde
3. november - Arbejdsdag
14. november - Generalforsamling

