
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018 

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

Ikke mødt: Jørgen  

 Inden bestyrelsesmøde var der møde med DMU (Lea og Søren), Allan Jürs og Jesper Kjær 
Jørgensen vedrørende ATK træningen. 
Mikael startede med at fortælle om vores klub og dernæst fortalte DMU omkring ATK træningen. 
Aftalen med DMU blev at de fremsender en kontrakt med det vi/DMU forpligter os til. 
De personer som vil være ATK træner, skal tilmeldes til træner uddannelsen, som finder sted i 
januar 2019. 
 

1 Godkendelse af referat 

 Referatet godkendt 

2 Klubfesten 

 Der blev aftalt indkøb til klubfesten.  
Morten, Alex, Mikael og Gitte samt Freddy og familie kommer om fredagen og handler ind og 
dækker bord, pynter, sætter pavilloner op. 
Jesper kommer og laver maden om lørdagen 
Resten kommer om lørdagen og laver/køber det der mangler 

3 Info fra Brugerbestyrelsen 

 KK har stort set ikke flere penge tilbage, så det er spørgsmålet, om de udgifter vi har haft på 
traktorer ud over det aftalte, om vi kan få dækket det. 
Fremover bliver fremgangs måden at alt indkøb skal godkendes af KK inden. Så derfor skal der 
sendes en mail til Mikael, som så sørger for godkendelsen. 
 
Der har været miljø tilsyn i dag. Der har ikke været nogle klager over støv/støj/lugt de sidste 3 år. 
Mikael har også vist dem CB-racing plan, og hvordan at det virkede.  
 
Der kommer ny elektronisk lås på bommen ved indkørslen. Det giver os mulighed for at teste det, 
og så håbe at vi kan få det på de andre bygninger. 
 
KK vil tage kontakt til nogle leverandører angående rengøring på toiletter og opholdsrum, så vi 
kan få et tilbud på det. Der vil nok blive en gennemgang om området med nogle leverandører 
inden tilbuddet. 

3 Løbskalender 

 Det sidste løb gik godt. Det gav et lille underskud. 
 
Dommeren havde skrevet ”Stor ros for den nye microbane. Ellers ingen bemærkninger, godt 
gået” på dommerrapporten. 
 

4 Udvalg 

 Gitte 
Havde taget regnskabet med, det blev underskrevet af de fremmødte. Ingen havde nogle 
spørgsmål. 
 
Jesper 



   
 

Vil gerne have vi fra næste sæson (pr. 1. januar) tager penge for fremmede kører på mico banen. 
Det blev aftalt at prisen bliver 100 kr. både hverdage og lørdage. 
 
Det blev snakket omkring hvordan det havde fungeret med træningslederne i 2018. Det blev 
aftalt at der skal være nogle retningslinjer for 2019, så ingen er i tvivl om hvad der forventes af 
klubben/træningsleder.  
Gitte laver udkastet færdigt og sender rundt. 
 
Jesper fortalte at det er et stort problem med at nogle fra BMX banen kører for stærkt i deres 
biler når de kommer ind på anlægget. 
Der blev snakket forskellige løsninger. Aftalt at Jesper laver 3 riller som forsøg. 
 

5 Eventuelt 

 Det blev aftalt at der skal være endnu et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. 

 

Vigtige datoer 

12.5 Klubmesterskab 

26.5 DMU løb: Mini/Maxi C Cup 

6.6 Bestyrelsesmøde 

9.6 Klubmesterskab 

Uge 30 Træningsskole 

1.8 Bestyrelsesmøde 

11.8 DMU løb: SM 

24.-26.8 Kulturhavn 

1.9 Klubmesterskab 

8.9 DMU løb: Micro pokal 

29.8 Bestyrelsesmøde 

29.9 Klubmesterskab 

3.10 Bestyrelsesmøde 

6.10 Pokalfest 

15.11 Generalforsamling 

 

Gitte Agerlin 

 


