
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 18. september 2019 

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

 Inden bestyrelsesmødet var der besøg af Charlie til en kort snak omkring hjemmesiden og 
forsikringer. Charlie vil vende tilbage når han har fået materialet vedr. forsikringerne. Møde vedr 
hjemmesiden blev aftalt til den 30.9 kl. 18 i tutten (Peter K, Allan og Gitte). 
 

1. Godkendelse af referat 

 Referatet godkendt 

2. Info fra brugerbestyrelsen 

 Der var brugerbestyrelse møde i sidste uge. KK er ikke kommet længere med driftskontrakterne, 
så vi fortsætter uforandret indtil videre. 
På mødet blev der spurgte om det var muligt at få en gravemaskine, KK vil tage det videre. 
Der var en snak omkring de penge der var tilbage på budgettet, KK havde ”brugt” nogle af 
pengene til andet. Men aftalt at vi blot fremsender fakturaer på de udlæg vi har haft. 
 
Der var snak omkring ændring af navn på anlægget fra Motorbanen til et mere sigende navn. 
 
Johnny fortalte at det var muligt at få overflyttet materiel fra andre anlæg. Aftalt at Mikael og 
Morten laver en mail med det som vi mangler – erikjo@tmf.kk.dk Erik Daugaard Jørgensen, så vil 
han se om der står noget et sted som ikke bliver anvendt. 
 
Næste møde er den 4.12 på Bryggen. 
 

3. Info fra formanden 

 Der har været travlt efter sommerferien med løb og KulturHavn. Der har været rigtig god 
feedback fra både DMU vedr. løbene og fra KK vedr. KulturHavn. 
 
Der var en snak omkring problemet med flagposter til løbene. Forskellige løsninger blev vendt. 
Blandt andet at alle medlemmer fik tildelt en flagspostdag. 14. dage inden løbet indkaldes alle 
flagposter til et møde, med oplysning om hvordan det foregår.  
 
Der var også snak omkring TL. Der kunne godt være nogle flere. Alle forsøger at høre omkring om 
der er nogle der er interesseret. 
 
Følgende er på valg til generalforsamlingen: Mikael, Dan, Jesper (Johnny) 

4. Info fra Udvalg 

 Sponsor 
ATV garagen har trukket sig.  
 
Træner udvalg 
Allan har snakket med Kim Alex. Han vil lave noget efterårs- og forårstræning. 
 
Micro 
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Der var desværre ikke noget rigtigt barkflis, som skulle placeres på publikumsområderne. Men 
RGS havde noget andet, som de gerne ville have at Morten og Allan kiggede på. Allan og Morten 
tager kontakt til RGS. 
 
Maxi/mini 
Lars P. har været rigtig meget på banen, og den står rigtig fint.  
Der er ikke noget nyt vedr. gravemaskinen, som Mikael og Morten var ovre og kigge på i 
Silkeborg. 
Ændring af banen er afhængig af at der kommer en gravemaskine alternativt lejes nogle 
maskiner. 
Aftalt at Morten snakker med Mikael omkring en mail til Erik vedr gravemaskine. 
Hvis banen skal ændres, så skal der laves en tegning inden. 
 
Vedligehold 
Dan holder øje med hvad der kan laves indenfor budgettet.  
 
Klubhus 
Eli og Stine har formodentligt ikke lyst til at fortsætte med Tutten. Vi afventer og ser hvad de 
beslutter før at vi forsøger at finde nogle andre til at stå for Tutten. 
 
Stævne 
Klubmesterskab fredag/lørdag: 
Stramt program om fredagen da det bliver tidligt mørkt. 
Mikael og Gitte handler det ind som mangler af mad og drikkevarer. 
Berit laver stegen fredag 
Kenni tænder op i grillen 
Gitte tager tidtagning på maxi banen. Katrine tager micro banen. 
Stævneleder Mikael 
Starter mm ? 
Har aftalt med Stine at hun laver frokost lørdag. 
 
Regnskab 
Regnskabet ser fornuftigt ud. 
 
Aktivitet 
Klubfest 5. oktober 
Mikael, Gitte, Allan og Katrine tager ud og dækker bord om fredagen 
Allan vil undersøge med slagterne i Kvickly i Frederikssund omkring noget grillbuffet. 
Dan bestiller drikkevarer. 
Baren besættes ad hoc. 
Banko – Ja, alle sørger for gaver. 
Pokaler – Freddy bestiller. Gitte laver liste til Freddy med hvad der skal bestilles. 
Oprydning – ikke noget problem, Dan og Allan meldte sig. 
 
Prøvecross 
Der står nogle crossere som mangler vedligeholdelse. Aftalt at de skal gennemgås for at finde ud 
af om det kan bruges. 



   
 

 
Arbejdsdag 
Arbejdsdagen den 6. oktober skal flyttes til den 20. oktober. 
 
 

1. Eventuelt 

 Morten skal køre DM for hold sammen med Jesper Kjær, Emil Pihl, Tobias Høj, Peter Hess 
Nielsen. Morten er holdleder. 
Klubben kan give klubtrøje til klubben. Vi undersøger med bukser. 
 
Der skal indkøbes en extender til alarmen, så der ikke kommer alle fejlmeddelser. 
 
Nye medlemmer skal orienteres om at de skal køre med transponder på Maxi-banen – skal 
huskes i Nyhedsbrev til nye medlemmer. 
 
Allan spurgte omkring tidsmåling til træningen. Det kører allerede på mylaps, under træningen. 
Der er et link på hjemmesiden http://www.amck.info/MyLaps1 
 
Allan vil rigtig gerne have at vi søger om at få Kids Cup til micro banen og DM afdeling. Aftalt at vi 
ansøger om dette samt 2 løb på maxi banen, og så må vi se hvad vi får tildelt. 
 
 

 

Gitte Agerlin 

 

Vigtige datoer: 

6. februar – Bestyrelsesmøde 

6. marts – Bestyrelsesmøde 

10. marts - Arbejdsdag 

3. april- Bestyrelsesmøde 

6. april – Klubmesterskab 

7. april - Arbejdsdag 

1. maj- Bestyrelsesmøde 

4. maj – Klubmesterskab 

5. maj - Arbejdsdag 

29. maj- Bestyrelsesmøde 

2. juni - Arbejdsdag 

15. juni – DMU løb mini/max cup samt Pit Bike 

26. juni- Bestyrelsesmøde – AFLYST 

10. juli – Bestyrelsesmøde - NY 

3. august – Klubmesterskab - AFLYST 

4. august – Arbejdsdag – AFLYST 

11. august – Arbejdsdag - NY 
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14. august- Bestyrelsesmøde 

17. august – DMU løb SM 3 afd 

23. august – KulturHavn 

24. august – KulturHavn 

25. august - KulturHavn 

31. august – DMU løb DM Micro 4. afd 

1. september - Arbejdsdag 

18. september- Bestyrelsesmøde 

20. september – Klubmesterskab NY 

21. september - Klubmesterskab 

5. oktober – Pokalfest 

6. oktober – Arbejdsdag - AFLYST 

9. oktober- Bestyrelsesmøde 

20. oktober - Arbejdsdag  

3. november - Arbejdsdag 

14. november - Generalforsamling 


