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Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2017 

 

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

Ikke til stede: Morten 

 

1 Konstituering af bestyrelse, og udfyldelse af vigtige informationer til udvalgene 

 Mikael havde lavet et udkast til de forskellige udvalg, og derunder nogle 

arbejdsgrupper. 

Det tidligere talentudvalg nedlægges, og i stedet oprettes et træningsudvalg. 

Der er nu følgende udvalg: Sponsor udvalg, Træner udvalg, Micro, Maxi/Mini, 

Klubhus, Vedligehold, Stævne, Aktivitet. 

Der blev gennemgået hvad der kunne være af opgaver i de forskellige udvalg – det er 

ikke udtømmende. 

Mikael havde desuden sat en frivillighedskoordinator på, det var tanken at denne person 

skulle modtage folk, vide hvem de er kunne hvad og hvilke kompetencer de har.  Jørgen 

forslog Peter K. Aftalt at Mikael taler med Peter om det. 

 

Jørgen foreslog at der blev oprettet et ryttergårdsudvalg, her kunne blandt andet 

belysning indgå. 

 

Som udgangspunkt fortsætter udvalgene med de samme kontaktpersoner fra 

bestyrelsen, men da Morten ikke var til stede, venter vi med den endelige godkendelse 

til næste bestyrelsesmøde. 

Aftalt at materialet sendes ud til hele bestyrelsen sammen med referatet. 

 

Mikael fortalte at han havde taget kontakt til en foreningskonsulent, som kunne hjælpe 

os med at organisere os i bestyrelsen. Hvordan at vi bliver gode til at inddrage 

medlemmer i de forskellige opgaver der er. 

 

Jesper fortalte at der vil blive sat en plade op hvor man kan sætte mini nummerplader 

op. Der var forslag om at der også kunne laves en opslagstavle med opgaver. 

 

Gitte foreslog at man fik lavet en ”vide-bog” over de opgaver der er i bestyrelsen i løbet 

af året, fx i forbindelse med et løb, klubmesterskab osv. Gitte laver en skabelon man 

kan bruge til udgangspunkt. 

 

2 Info fra bruger bestyrelsen 

 Nordic Race har ødelagt bummen på microbanen. Bruger bestyrelsen er på og Dan vil 

sammen med bruger bestyrelsen syne banen. Der er også problemer med affaldet, og et 

tager KK sig også af. 

  

Der var ikke så mange penge tilbage for 2017, så de er blevet delt mellem os og BMX 

banen. Der skal fremsendes en regning til KK. 

 

Der skal affaldssorteres, så den store container bliver fjernet, og der kommer en masse 

nye containere. Der var en snak om hvor at containerne skulle stå. 
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Der kommer ny lås til bommen. Fremover vil det blive en elektronisk lås som betjenes 

via en app. 

Det skal overvejes om vi vil have flere låse med det system. 

 

3 Løbskalender 

 Klubben har fået tildelt 2 løb. En DMU cup for C-kørere den 2. juni + SM 3 afd. den 

11. august. 

Mikael vil give besked til DMU at det er ok, og vil høre om vi kan holde et micro løb 

den 8. september. 

 

4 Årskalender / årshjul 

 Næste bestyrelsesmøde den 10. januar 2018. 

 

5 Eventuelt 

 Listen over arbejdsklip blev gennemgået. Gitte sender mail ud til dem der mangler 

arbejdsklip. 

 

Jørgen syntes at der var for mange træningsdage, det slider på banen og på de frivillige 

træningsledere. Så han forslog at træningen blev ændret til mandag (piger + begynder), 

onsdag og lørdag (alle kørere) og fredag (old boys). 

Dan syntes ikke at det er en god ide, da det forringer træningstiden med 1/3 for kørerne.  

Vi afventer om det bliver et problem med træningerne, før at der ændres noget. 

Jørgen sagde at der var problemer med træningslederne, og nogle gange blev der kørt 

uden træningsledere. 

Der var en snak omkring træningslederen arbejde, om de må kører, deres ansvar mv. 

Mikael fortalte at der skal planlægges en dag med træningslederne, hvor det skal aftales 

hvordan at det skal foregå til træningen. 

Blandt andet skal det aftales at banen skal lukkes af, så der IKKE kan køres uden 

træningslederen har låst op. 

Der skal billeder op af alle træningsledere. 

Mødet med alle træningslederne foreslås afholdt den 25. februar 2018. 

 

Gitte har snakket med Diana og fortalt rosen videre der kom fra generalforsamlingen. 

Gitte gjorde også opmærksom på at der skal huskes at skrives ud når der er lukket, og 

der trænger til rengøring. Diana og Lulu vil komme og rydde op og gøre klar til 

vinteren. 

Diana havde spurgt til juleafslutning. 

Det blev aftalt at det bliver den 16. december og Dan sørger for indkøb af æbleskiver, 

glög mv. 

 

Jesper havde en forespørgsel fra PUK, om de måtte overdække til højre for deres skur, 

så de kunne stå i læ. Jesper giver besked til PUK at det må de godt, de skal bare sørge 

for at fjerne det der ligger i forvejen. 

 

Jesper sender en liste over dem som har en crosser opbevaret til Gitte. Gitte sender mail 

ud til dem og sender dem kontrakten hvis de vil have crosseren opbevaret til næste år. 

Det kræver at man er medlem, for at have crosseren opbevaret. Hvis de ikke ønsker at 

have den opbevaret længere, så bliver de fjernet. 
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Gavekortene der var indkøbt til pokalfesten bliver brugt til klubmesterskaberne. 

 

Det blev aftalt at der skal være 4 afdelinger til klubmesterskabet, disse datoer skal 

sættes på til næste bestyrelsesmøde når den endelige løbskalender er klar fra DMU. 

 

 

Gitte Agerlin  


