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Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2017 

 

Til stede: Morten, Dan, Jesper, Freddy, Mikael, Gitte (referent) 

Afbud fra: Jørgen 

 

1 Godkendelse af sidste referat 

 Referatet godkendt 

2 Information og beslutninger 

 Mikael afleverede bane reglerne fra DMU til Morten. 

 

Dan havde sendt en mail, bilagt reglerne vedrørende startbom fra DMU, til Jørgen efter 

klubmesterskab. Jørgen vil tage det videre til Rene, så det kan blive i orden.  

Det blev aftalt at banen og startbommen skal godkendes af DMU. 

 

3 Info fra udvalgene 

 Sponsor udvalg 

Ikke noget fra Jørgen. 

Dan vil snakke med GG Teknik omkring noget sponsorat. 

Jesper sagde at der vil komme et skilt fra hans firma. 

 

Talent/træning 
Ikke noget fra Jørgen 

Henrik er blevet bedt om at skrive på FB, når der er træning. 

Der skal laves en side på hjemmesiden amck.info vedrørende Micro 

 

Micro udvalg v/Jesper 
Jesper er i gang med at lave støjvolden. 

Der er kommet en del nye microer. 

Der har været kørsel med en bil over startbommen, og der er kommet dybe spor. Der skal 

laves en låge, så det ikke kan lade sige gøre. 

 

Containeren, som står nede ved det gamle klubhus er i overskud. PUK vil gerne overtage 

containeren. Det er OK med bestyrelsen. Containeren flyttes ned i den anden ende af 

ryttergården. 

Jesper går i gang med at indrette de sidste containere i den anden ende, så der kan blive 

sat kameraer op. 

 

Mini/Maxi v/Morten 

Mikael har fået kontakt til en, som vil kigge på en John Deere 6820 Premium, der står 

hos en forhandler. Han vil kigge på den senest mandag 1.5, og så vende tilbage til 

Mikael. 

Morten har brug for noget jord – Jesper tager kontakt til RGS. 

Jesper har taget kontakt til RGS angående skrænten, som er ved at skride. Han har ikke 

vendt tilbage. Jesper rykker. 

Morten spurgte til lån af Bob Cat – Mikael fortalte at der blot skal gives besked, så vil 

den blive kørt frem af CAB. 
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Dan mangler en nøgleboks, således at der kan være nøgler til traktoren og rendegraveren 

til dem som ordner banen. 

Jesper har taget en diesel tyv med, den skal monteres for at se om det kan bruges. Jesper 

lægger den i TL lokalet. 

Mikael laver et opslag til FB, med at der skal bruges folk til at vedligeholde banen. Giver 

arbejdsklip. Interesseret skal kontakte Morten, da de skal undervises i brug af 

køretøjerne. 

Ellers kører det meget godt med banen. 

 

Arbejdsopgave listen vil blive lagt på hjemmesiden. 

 

Stævne v/Mikael 

Mikael har lavet løbsansøgning til SM løbet i august hos DMU (= de forkortede 

tillægsregler). Der er også lavet ansøgning til politiet. 

Mikael har skrevet til sportsdimensionen, da der er forskel i reglementet og 

klassifikationen på banerne. Som det er nu, kan banen ikke godkendes til SM. 

Morten kender en samarit, vil tage kontakt og høre om de kan. Mikael mente at de skal 

være 5 samaritter. 

Det nye tællerhus er kommet og Mikael er i gang med at sætte vinduer i. 

Mikael og Gitte tager ned til SM i Næstved for at se hvordan at de klarer det, 

efterfølgende bliver der indkaldt til et møde med planlægning for dagen.  

 

Aktivitet v/Jesper 

26. august kommer Magic Carpet – de gamle motorcykler - som skal køre på 

microbanen. 

Kulturhavn: Mikael forsøger at få kontakt med Jan angående mini-bane på Bryggen. 

Mikael har kontakt til dem der står for KulturHavn. 

Prøvecross – Honda 100 er gået i stykker. Jesper har talt med Brian Nissen omkring køb 

af en tilsvarende. Dette blev bevilget. Den gamle anvendes til reservedele. 

 

Klubhusudvalget v/Freddy 
Der er nogle micro forældre som måske er interesseret i at køre tuttten. 

Bevillingsudvalget – der hvor vi har en ansøgning liggende til ombygning af tutten – har 

udskudt deres møde til 11. maj. 

Alle er enige om at hvis der kommer nogle nye til tutten – skal de kører den uden om 

klubben som forpagtere. 

 

4.  Klubmesterskab 

 De to første afdelinger er afviklet, og de er kørt uden problemer, og der har været god 

respons. 

 

Det blev aftalt at der skal laves en arbejdsfordeling til de næste KM afdelinger. Der skal 

også laves et opslag på FB, om der er nogle som vil hjælpe til. 

 

Freddy bestiller nogle flere medaljer, der skal graveres AMcK KM på. 

 

Til næste klubmesterskab skal det afvikles ligesom til SM – indskrivning, ventezone, 

indkørsel til start, tidtagning, transponderanlæg, resultatberegning.  
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Programmet for microerne skal ændres, således at indskrivningen sker umiddelbart inden 

1. heat. 

 

5. Investeringer, ansøgninger 

 Ikke noget udover køb af ny prøvecrosser – se ovenfor. 

6. Ordet er frit 

 Prisen på træningslejr sættes til kr 1.500 for alle kørere. Mikael sørger for at få rettet på 

løbskalenderen. 

 

Mikael kontakter affalds konsulenten i KK, for at høre om vi kan få en container så der 

kan blive ryddet op ryttergården. 

 

Følgende skal opdateres med arbejdsklip 

3 klip: Stig Lassen, Peter B, Klaus Møller,  

81080 Kristoffer Kriplani 1 klip 

50222 Tristian 1 klip 

 

 

 

Gitte Agerlin 

  


