Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2020
Til stede: Mikael, Freddy, Gitte (referent), Dan, Allan, Lars og Morten

1.

2.

Godkendelse af referat
Referatet var ikke blevet udsendt, så det blev vist på storskærm. Referatet godkendt
Aftalt at referatet eftersendes.
Miljø
Der kommer en ny tønde til spildolie i denne uge. Der bliver sat sms alarm op på de septiktanke,
hvor der ikke er aftalt fast tømning. SMS sendes til Mikael.
Der skal laves en ny miljøgodkendelse, den gamle er 8 år gammel.
Mange af beregningerne er de samme som ved den tidligere miljøgodkendelse, så det burde ikke
være så stort et arbejde. Godkendelsen skal udvides til at måtte køre om søndagen.

3.

Træningsledere
Jørgen Ilg og Tommy Steensen ønsker ikke at fortsætte som TL, og Tommy heller ikke som
stævneleder.
Allan vil gerne være stævneleder, så han tilmeldes til næste kursus.
Mikael deltager i stævneleder kursus den 18.1.
Det blev aftalt at der holdes møde med træningslederne, og dem som gerne vil være
træningsleder lørdag den 8. februar. Der serveres frokost på dagen.

4

Trænere og træning
Lucas for DMU har kontaktet Mikael omkring en artikel omkring ATK og pigetræning. Det
kommer i næste nummer af MotorBladet. Der bliver blandt andet nævnt en ATK træning om
måneden og pigetræning. Fælles spisning til klubmesterskaberne.
Jesper Kjær har sendt et forslag til Allan omkring træning. Det blev aftalt at takke nej tak til
tilbuddet, da vi ønsker at prøve nogle nye trænere.
Kenneth Kaalund er også kommet med et forslag til program og dage. Det takker vi ja til.
Vi mangler endeligt svar fra Kim Alex Olsen omkring træningen.
Jesper Kjær har spurgt til prisen er for leje af banen. Følgende blev aftalt:
 2.500 pr dag (hverdag) fra kl. 8.00 - kl. 16.30 incl at banen ordnes efter lejemålet
 10.000 for en uge (5 hverdage) fra kl. 8.00 – 16.30 incl at banen ordnes inden lejemålet
og efter lejemålet, fx mandag og fredag.
Gitte bestiller børneattester på Allan og Morten og tager kontakt til Kenneth og Kim Alex.
Vedrørende ATK træningen skal datoerne fastsættes, Allan sender nogle datoer når han har
tjekket løbskalenderen i forhold til løb med Justin.

Da Morten skal være far igen til sommer, og skal køre mange løb, er det nok minimalt hvor
meget han kan deltage i år, men deltager det han har mulighed for.
Klubmesterskab
Der blev aftalt klubmesterskab på følgende dag 24. og 25. april, 9. maj og 3. oktober
Til klubmesterskabet 24. og 25 april bliver det med mad efter løbet, og overnatning hvis nogle
ønsker det.
Pokalfest blev aftalt til lørdag d. 24. oktober
Ombygning af Maxi banen
Kim Hedegaard var tilstede under dette punkt.
Der var en snak omkring hvordan arbejdet med banen skulle foregå.
Lars og Kim vil tage over til RGS og kigge på jorden den 16. januar, så der kan blive bestilt jord til
bane opbygningen. Der satses på levering omkring sidst i februar.
Jorden lægges på langsiden, så det er klart til arbejdet går i gang, og der kan så trænes indtil
banearbejdet går i gang.
Kim vil få hjælp af Søren Schneider, ligesom Lars også vil hjælpe. Hvis der er flere, som vil hjælpe
vil det være rigtig godt, så man kan blive færdig med banen.
Det blev aftalt at når arbejdet først begyndes så skal det fuldføres, og så må eventuelle
træningerne aflyses.
Kim sørger for at bestille maskiner der skal anvendes
Det er planlagt at arbejdet begyndes i uge 10 – 11. Alt afhænger dog af vejret.
Det blev aftalt at Kim i morgen laver dræn på microbanen. Der ligger rør der kan anvendes.
Bestyrelsesmøder og arbejdsdage
Der blev aftalt følgende arbejdsdage: 29. marts, 8. maj, 31. maj, 5. juni, 2. august, 14. august, 13.
september, 25. oktober.
Der blev aftalt følgende møder: 26. februar, 25. marts, 13. maj, 17. juni, 12. august, 16.
september, 14. oktober, 18. november.
Eventuelt
Freddy tager kontakt til Eli om hun ønsker at fortsætte i tutten.
Gitte Agerlin
Nye TL:
Jørgen Kryger
Søren Jansø
Claus Kjuk
Allan Møller

