Referat bestyrelsesmøde
Mødeleder: Ole

Tilstedeværende:
Ejnar, Louise, Asmus, Alex, John, Ole og
Kim

Referent: Kim Nichum
Dato: 6/3-2018
Varighed: Start kl. 19.00

Fraværende:

Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Louise

20. marts

Dagsorden:
Godk.. af referat fra
sidste møde

Godkendt

Regnskabet
Skift af bank

Status økonomi

Alle dokumenter er afleveret og bestyrelsen har
skrevet deres data ned til den nye bank.
Scannes og sendes til ny bank
Bank og regnskabsprogram sættes i endelige
drift
Godkendt

Bestyrelsen
Folkeracereglementet

Der har været og afholdes møde med andre
klubber omkring dette.
BU afvist at ændre reglementer for 2018.
Endvidere er Ole blevet kontaktet af formand
BU telefonisk, men uden at vi er kommet
nærmere en løsning.
KAC har undersøgt følgeskader af ændringer i
reglement og er klar til at træffe de nødvendige
beslutninger.
Der er indkaldt til nyt samarbejdsmøde med
øvrige klubber, og fra KAC deltager Kim, Louise
og John
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Rallyudvalg
Orientering

Ingen medlemmer har vist interesse for at træde
ind i rallyudvalget, og Alex kan ikke klare
opgaven alene.
Derfor tages kontakt til andre klubber omkring
afvikling af vores rallyløb i 2018
Der ændres på hjemmesiden fra udvalg til
kontakt

Alex
Ejnar

Baneudvalg
Møde med kommunen

Støj ansøgning. Der arbejdes fra kommunens
side på at få udarbejdet en ny
miljøgodkendelse.

Åbent hus

Bliver afviklet på Søholmbanen.
Regler for sikkerhed i biler bliver udarbejdet og
udsendt til medlemmer senere
KRE leverer kør-selv-biler i tråd med tidligere år

Byggeudvalg
Status på halbyggeri

Udfordringer med lokalplan, men der arbejdes
målrettet fremad. Forsøge at påvirke
kommunens behandling via andre kanaler.

Ole m.
udvalg

Det ønskes fra kommunen at RC Royal og KAC
samlet skal ansøge om ændringer af lokalplan.
Orientering fra:
Formanden

Kurser og DASU. Ikke klar endnu.
Løbsleder og assistent kurser sker ikke i 2018,
disse bliver adm. forlænget.
Thomas Ishøj ønsker at deltage på støjkursus.

Ole

12. marts skal der laves garanti eftersyn på
vores fyr.
Bestyrelsesmedlemmer

Officials og DM løb (lukket punkt)
Baneændring er i gang, men vejret har ikke
været på vores side.
BU har ikke meldt retur omkring banesyn,
rykkes for svar.

Ole

Afvanding og hvad skal der til vil Asmus ikke
give et bud på omkostninger, men har lovet at
sige til hvis beløbet overstiger 10,000 kr.
Depot skur til løb skal lejes og ikke købes.
Asmus har kontakt til kr. 500,- for en weekend
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KAC nyt skal snart i luften.
Deadline d. 6/5-2018 (ligges på hjemmesiden)
Eventuelt

KAC og klubtøj.
Digital løsning på vej + kvalitet tjekkes
Afventer opdateret logo fra John
Fastsætte designlinje på næste møde

Ejnar
Alex/John

Åbne pkt. fra sidste referat
Sponsorudvalg

Skal have frisket vores aftaler op

Kim / Ole

Dokumenter

Scan og arkivering af dokumenter på KAC
dropbox

Kim / Asmus
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