K A C M ØD E R E F E R A T
DELTAGERE: OLE BORK JESSEN, CLAUS PEDERSEN, PER STORGAARD, ASMUS WESTPHALEN OG
KIM NICHUM

AFBUD:
REFERANT:

Rene Pallesen og John Bisgaard

SUBJECT:

BESTYRELSESMØDE.

DATE:

APRIL 5, 2016

KIM NICHUM

DAGSORDEN:

1.

Godk. af referat fra sidste møde
Godkendt

2.

Regnskabet
a: let oversigt over 1. kvartal
124 betalende medlemmer.
Daglige konto hvor DASU har fået den første
portion.
72542,57 kr.
Ventende betalinger ca 10000 kr.
Klub konto
ca. 6000 kr.
Carsten tager kontakt til medlemmer der ikke har
betalt.
b: annonceaftaler
Laver en venlig reminder til de manglende betalinger.
Lavet en dropbox der samler alle aftaler og kontakter.
Når man laver en aftale skal Ole/Kim lægge den ind i
dropboxén

3.

Kolding kommune
a: møde m. komm./ bygninger
Møde med kommune. Torsdag. Gennemgået den nye
miljø plan. Ser positivt ud på nuværende tidspunkt.
Maskinhus skulle nedrives i 2016. skorsten skulle
deslige nedrives. Fuger bliver i huset udskiftet.
Ole aftalte med kommunen at maskinhuset desværre
må lade livet, men de ville gerne være behjælpelig med
at lave en dispensation til lokalplan for en ny hal.
De skal efterfølgende have en byggeansøgning som vi
venter med til dispensationen er på plads.
b: ansøgninger om tilskud
Kommunen gjorde os opmærksom på at vi skulle
ansøge om penge til kurser. Ole føler op.

4.

5.

Rallyudvalget
a: Yokohama/ Fredericia
Der er på nuværende tidspunkt lagt låg på denne sag.
b: klubrallyet
Der bliver stadig arbejdet på denne del.
DASU har accepteret den nye dato som er d.25/9
Baneudvalget
a: orientering om bane / materiel
banen er godkendt uden anmærkning til FR
Mini crosscart banen er der nogle små ændringer før
dette bliver godkendt. Laves inden 1/8. Herefter
kommer DASU forbi og endelig godkender.
Træningsdag:
Over 18 – 150kr. incl morgenmad
Medlemmer 600 kr. for et årskort.
Under 18 – 75 kr. incl. Morgenmad
Medlemmer 300 kr. for et årskort.
Åbne lukke klubhus. System aftales med Carsten.
Rengøring:
Kim undersøger pris på rengøring ASAP.
b: åbent hus
Løbsleder Ole/Claus/Ejnar/ Carsten

6.
7.

Klubmesterskaber:
a: nye regler /klasser
Claus renskriver og sender rundt til eftersyn.
Orientering fra:
a: formanden
b: bestyrelsesmedlemmer
Claus er startet med at lave lister med hjælpere til løb
d. 7/5. Listen ligger på dropbox. Claus finder dem der
skal til og er ansvarlig for denne del.

8.

Eventuelt

Næste møde er sat til mandag d. 2/5
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