
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2019 

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

 

1. Godkendelse af referat 

 Referatet godkendt 

2. DMU løb 

 Mikael kontakter DMU for at høre om det er muligt at få en afdeling af Kids Cup. 

3. Konstituering af bestyrelsen 

 Mikael fortalte omkring de udvalg der har været i udvalgene, og med rettelser: 
Vedligeholdelsesudvalg: Dan 
Klubhusudvalget: Freddy 
Træningsudvalget: Allan Jürs 
Sponsor: Allan Jürs 
Mini/maxi/Micro banen: Morten L Hansen og Lars Poulsen 
Stævneudvalget: Mikael Andersen 
Aktivitetsudvalget: ingen ansvarlig, opgaverne løses i løbet af året. 

 Mikael tager planlægning af TL kalender 

 Prøvekørsel 

 KulturHavn 

 Åbent hus arrangement 

 Festarrangør 
 

4 Eventuelt 

 Peter havde efter generalforsamlingen sendt en mail med nogle bemærkninger til regnskabet. 
Punkterne blev gennemgået. De fleste af punkterne vedrører træningslisterne. Vi blev enige om 
at tilrette træningslisterne, så der kommer nogle flere oplysninger på. Vi blev enige om at tage 
udfyldelse af listerne op med TL. Det tages op med træningslederne inden næste sæson. 
Der skal strammes op omkring ”blå bilag”, så der altid findes en regning.  
Udbetaling af godtgørelser følger allerede reglerne fra SKAT. 
Derudover var der stor ros til kvaliteten af regnskabet, og informationerne på bilagene. 
 
Mikael var til miljø gennemgang i går med KK. Der var nogle ting der skulle ændres på - vi får 
tilsendt en komplet liste. Udover de ting der skulle ændres, var der også ros med hensyn til støj 
målingen. 
Vaskepladsen var en af de ting der skulle ændres, vi aftalte at der skulle laves underlag af beton, 
dette kunne eventuelt blive lavet samtidig med beton starterne. 
 
Der var snak omkring ændring af banen. Spørgsmålet er om vi skal betale os fra at få omlagt 
banen. Lars havde snakket med Kim Hedegaard, og han havde nogle planer. Det blev aftalt at vi 
forsøger at få fat i Brugerbestyrelsen for tilskud til banen. 
Det blev aftalt vi vil tage det op på den ekstra ordinære generalforsamling, så det kan blive 
drøftet. Gitte melder ud til medlemmerne omkring det. 
 
Listen med arbejdsklip blev gennemgået. Gitte sender mail ud til dem som mangler arbejdsklip. 
Vi forsøger at udlevere kort med arbejdsklippene til næste år sammen med licenskortene. 



   
 

 
Gitte sender mail ud til TL og hører om de vil fortsætte, de skal have fornyet deres medlemskab. 
 
Der var snak omkring klubtræningen med Jesper K. Der var lidt utilfredshed med hvordan det var 
kørt i år, blandt andet har der været fremmede kørere med til klubtræningen. Allan vil undersøge 
hvor mange træninger Jesper har holdt, både for AMcK kørere og hans ”egne” kørere. Derefter 
træffes en beslutning om hvad vi gør. 
Allan har snakket med Kim Alex og Kenneth Kaalund omkring klubtræningen til næste år. 
 
Banefolkene skal have lov til at lukke banen hvis den er for blød, uanset om der er aftalt 
klubtræning eller andet. 
 
Gitte skriver til A-kørerne og hører om vi skal forny deres medlemskab for 2020. De skal gøres 
opmærksom på at de ikke længere får betalt deres licens, men at de får dækket der udgifter til 
løb for 2019 ligesom alle andre, mod de indsender dokumentation for løbene. A-kørene får dog  
200 kr pr løb, hvor andre får 100 kr pr. løb, dog max medlemskontingent.  
 

 

Gitte Agerlin 

 

 


