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Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 

 

Til stede: Freddy, Dan, Mikael, Morten, Jesper 

Afbud fra: Jørgen K 

 

Konstituering 

Mikael gennemgik de forskellige udvalg som der er, og bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 

 

 Mini/Maxi – Morten L Hansen 

 Micro – Jesper 

 Klubhus – Freddy (garagen flyttes til Micro) 

 Stævne - Mikael (præmier og forplejning til stævne og klubmesterskab flyttes til Klubhus) 

 Aktivitet – Jesper (træningsskole, vintertræning mv til Talent) 

 Talent – Jørgen K - ændres til Talent/Træningsudvalg (Dan hjælper til) 

 Sponsor – Jørgen K med hjælp fra hele bestyrelsen 

 Vedligeholdelsesudvalg – Dan (prøvecross flyttes til Micro) med assistance af Morten + 

bestilling af diesel. 

 

Gitte sørger for at få sendt rettelser afsted til hjemmesiden. 

 

Dan får diverse telefonnr fra Peter B. 

 

Klubhus 

Mikael tager kontakt til Lars Hedemark angående de containere der mangler at blive tømt, så vi kan 

blive færdige med at flytte tingene. 

 

Alarmen skal gennemgås efterfølgende 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen gik godt. 

 

Gitte laver oplæg ud fra det modtagne reglement fra Peter K, så man kan se ændringerne han har 

lavet. Vi kigger på det på næste bestyrelsesmøde. 

Planen er at der skal holdes et ekstraordinært generalforsamling i foråret med kun dette punkt. 

 

Banen 

Mikael sender kontaktoplysninger vedrørende stenopsamleren til Mini/Maxi og 

Vedligeholdelsesudvalgene. Banen skal løsnes/harves inden. Flemming Ahrensberg vil kigge efter 

en harve. 

Det skal ordnes om sommeren, da banen ellers bliver for våd. 

 

Klubtræning 

Jesper tager kontakt til Henrik Nordholt angående klubtræningen 

 

Arbejdsklip 

Gitte sender mail ud vedrørende arbejdsklip i næste uge. Jesper mangler kun børnestøvler og 

knæbeskyttere til voksne. 
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Sidste arbejdsdag i år er 11. december 2016 kl. 10.00 – Dan melder ud. 

 

 

Juleafslutning 

Juleafslutning i klubben den 3. december 2016 – der serveres glögg og æbleskiver. Dan laver opslag 

på FB. 

 

Slagelse Indoor 

Slagelse Indoor i søndags, der var 19 kørere fra AMcK. 

 

Kurser 

Stævneleder kursus formodentligt 14/15 januar 2016 i Kolding. Både Morten og Jesper er 

interesseret. Mikael hører nærmere i næste uge. 

 

Morten H, Emil K, Jørgen K og x vil gerne være TL. Jesper tager kontakt til Mikael, som så 

kontakter til DMU. 

 

Medlemskategorier 

Der oprettes en ny medlemskategori til klub 2 medlemmer, hvor de skal optjene deres arbejdsklip, 

og altså kun betaler medlemsgebyr. Gitte sørger for at få det oprettet i fs-systemet. 

 

Morten og Jørgen er blevet oprettet i fs-systemet, som bestyrelsesmedlemmer, det vil derfor se lidt 

anderledes ud. 

 

Klubaftener 

Mikael foreslog klubaftener, eventuelt hver 2. onsdag fra 19-21. 

Forslag:  

 11.1 - Foredrag Jesper Kjær 

 25.1 – støddæmpere v/Morten Kamp 

 8.2   - Dan tager en service aften  

 22.2 - dæmpere Morten Kamp  

 8.3   -  almindelig vedligeholdelse/pleje af crosseren v/Dan /Freddy 

 22.3 -  Sæsonstart v/Thomas Kongshøj 

Morten tager kontakt til Mathias Buch, som tager kontakt til Morten Kamp 

Mikael tager fat i Thomas Kongshøj og Jesper Kjær 

Mikael sætter et opslag op på FB 

 

Arbejdsgrupperne 

FB grupperne nedlægges – undtagen træningsleder, som virker godt. 

Al fremtidig kontakt sker via mail fremover. 

 

SuperCross 

Der er købt 50 billetter til SuperCross. Der skal laves opslag til FB og bestilles bus. 

Mikael laver opslag og bestiller bus. 

 

Bogføring 

Gitte har besluttet at anvende et on-line bogføringssystem (web forening) i stedet for Excel. Det 

kommer til at koste 49 kr om måneden. 
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Velkomstbrev 

Velkomstbrevet til medlemmerne ajourføres med ændringer. 

 

Næste bestyrelsesmøder 

Onsdag den 4. januar kl 18, fremtidige møder aftales denne dag. 

 

Gitte Agerlin 

 

 

 


