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Referat af bestyrelsesmøde den 10. januar 2018 

 

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

Ikke til stede: Dan 

 

1 Godkendelse af referat 

 Referatet godkendt 

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

 Mikael gennemgik organiseringen af udvalgene i forhold til de ændringer der blev 

vedtaget på sidste møde. 

 

Jørgen spurgte omkring vintertræning. Leje af hal foretages via interbook på KK 

hjemmeside. Aftalt at Gitte forsøger at kigge om der er nogle ledige tider fra sidste uge 

januar til februar – ingen tirsdag. 

 

Der var lidt snak omkring udvalgene og hvordan at man får aktiveret folk til de 

forskellige udvalg. 

Der var en snak omkring aktivitetstavlen, som skal indeholde de opgaver der ”tilbydes” 

klubbens medlemmer. 

 

Der var en del snak omkring banearbejdet. Det blev vedtaget at vi forsøger at få fat i en 

som kan ordne banen. Morten tager kontakt til Kurt, når han har fået telefonnr. fra 

Mikael 

Jørgen tilbød at hvis der blev fx lavet fredagstræning for Old boys ville han gerne ordne 

banen derefter. 

Jesper tilbyder også at ordne banen – han sender en SMS til Morten når han er der. 

 

Jørgen gjorde opmærksom på at traktoren trænger til en oprydning indvendig – vil tage 

ud og ordne den. 

 

3 Info fra bruger bestyrelsen – møde 25. jan 

 Der er møde i brugerbestyrelsen den 25. januar, hvor at de nye kontaktpersoner fra KK 

bliver præsenteret. 

 

4 Løbskalender 

 Løbskalender godkendt. AMcK har fået tildelt 3 løb. Sidste løb er den 8.9 – micro. 

 

4 Årskalender / årshjul 

 Officielle løb godkendt af DMU: Se under ad 4. 

Klubmesterskaber: 12. maj, 9. juni, 1. sep, 29. sep 

Arbejdsdage: vi forsøger med arbejdstavlen og arbejdsdage op til løb. 

Klubaftener (19-21.30): 17.1 (skrue aften, på klubcykler) 

31.1 (ATK v/Emil Larsen) 

14.2 (Serviceaften v/Dan – stille ventiler på en 4-takter) 

28.2 (Frodes rundrejse) 

14.3 (Vedligeholdelse/pleje v/Dan og Freddy) 

21.3 (Thomas Kongshøj) 
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Kulturhavn: 24. – 26 august  

Åbent hus 21. april – DMU race day – Mikael sørger for tilmelding hos DMU. 

Prøvecross: Jesper vil gerne have at der bookes tid. Det vil blive om tirsdagen. Aftalt at 

der bestilles reservedele til prøvecrosserne. 

Bestyrelsesmøder: 7.2, 7.3, 11.4, 2.5, 6.6, 1.8, 12.9, 3.10 

Generalforsamling: 15. 11 

Pokalfest: 6.10 – Jesper sørger for maden. 

Brugerbestyrelsesmøder:  

Træningsleder møde: 25.2. 

 

Ændringer til træningstiderne: 

Træningstider: lørdag 10-16 

Fredag (lejlighedsvis, meldes ud på FB): 17-20 Old boys/girls alder 30+ 

 

Nye TL: Allan Jürs, Morten Lundahl Hansen – Gitte sørger for at skrive til DMU. 

 

Gitte opdatere google-kalenderen. 

5 Eventuelt 

 Jørgen foreslog at hvis man skaffer en sponsor med sponsorat på 5.000 kr, så får man 

alle sine arbejdsklip – dette vedtaget. 

 

Jørgen tager kontakt til Jesper Kjær omkring afvikling af træning i klubben. Det skal 

gerne være sådan at der kan meldes ud 2-3 uger før træningen, og gerne en onsdag. 

Der var lidt snak omkring hvordan at vi fik involverede nogle flere trænere. 

Jørgen vil gøre nogle tanker omkring formålet med træningerne. 

 

Det blev besluttet at alle A-kørere får betalt klubmedlemsskab og kørerlicens. Gitte 

sørger for licens til JKJ, og tager kontakt til dem (p.t. kun Kenni) som har tegnet A-

licens. 

 

Morten sagde at man kunne få Kim Hedegaard til at lave en ny bane for mellem 40 -70 

t.kr. Det er dog sådan at hvis der ændres for meget på banen, skal der søges ny 

miljøtilladelse, så umiddelbart er det ikke relevant.  

Morten vil gerne have hævet sporet neden ved den nye vold. Morten vil tage kontakt til 

RGS omkring jord. Morten giver besked til Mikael hvor meget jord der er behov for, så 

der kan søges brugerbestyrelsen omkring leje af maskiner. Hvis det skal være relevant 

for denne her sæson, skal det være ultimo februar.  

Mikael og Freddy tager det med til brugerbestyrelsen omkring leje af maskiner. 

 

Træningslejr. Deadline 1. 1. juni 2018 – deadline 2. 15. juni 2018. Der skal være min 

20. mand. Jørgen tager træningslejr. 

 

SuperCross: indtil videre kun 18 tilmeldte, hvoraf en del ikke var medlemmer af AMcK.  

Det blev besluttet at droppe det i år, grundet manglende tilslutning. 

 

Alkoholpolitik skal revideres, den er sidst revideret i 2010. Gitte sender den ud sammen 

med referatet og så snakker vi om det på næste bestyrelsesmøde. 
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Gitte fortalte at det bliver muligt at sende SMS ud til medlemmerne. Bestyrelsen får 

besked om hvordan det virker, når hun har fået en introduceret fra Peter K. 

 

 

Gitte Agerlin  


