Til bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsesmøde i KAC
Tid:

Tirsdag den 27. juni 2016, kl. 19:00

Sted:

I K.A.C.s klubhus på Montagevej 9.

Dagsorden:
1.

Godk. af referat fra sidste møde

2.

Regnskabet

a: let oversigt

3.

FR løbet den 17 sept.

a: 2 dages løb
b: Blandet eller delt FR/CK

4.

Rallyudvalget

a: klubrallyet

5.

Baneudvalget

a: orientering om bane / materiel
b: Klubhuset

6.

Orientering fra:

a: formanden
b: bestyrelsesmedlemmer

7.

Eventuelt

Med venlig hilsen
Ole Bork Jessen

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 27 juni 2016
Deltagere:

John Bisgaard, Per Storgaard, Rene Pallesen og Ole Bork Jessen.

Afbud:

Asmus Westphalen, Claus Pedersen og Kim Nichum.

Ifølge dagsorden (ovenfor):
Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Kassebeholdningen er pr. fin. Det skyldes bl.a. at der endnu ikke er betalt Cupafgift.
PS har ikke haft held til at få kontakt med Allan Jensen, som er kasserer for cupkassen.
Løbsafgift til DASU er endnu ikke betalt, da der ikke er modtaget en regning.
Det blev vedtaget at købe et nyt dæk til John Deere traktoren, da den gamle er
mørnet.

Ad 3:

Claus Pedersen har som løbsleder den 17. september meddelt bestyrelsen, at det ikke
er muligt at afvikle på én dag på grund af ændrede afviklingsbestemmelser og et
forventet større deltagerantal i crosskart.
Efter en del overvejelse besluttede bestyrelsen at bifalde Claus’ løsning med et 2
dages løb, hvor løbet om lørdagen bliver et lukket løb uden tilskuere, og dermed også
uden læge og ambulance. Den løsning medfører, at både crosskart og folkeracere skal
køre begge dage og derfor blive på banen (materiellet) natten over. Formanden blev
bedt om at undersøge om det er muligt at ændre status til 2 åbne løb, hvis
omstændighederne kræver det.

Ad 4:

Rallyudvalget skal have lodsejererklæringerne fra Kim Nichum i denne uge, hvis
tidsplanen for ansøgninger til politi og kommune skal overholdes.
METAL har vist interesse i at sponsere løbet.
Planlægningen skrider fint frem, og så snart lodsejererklæringerne er i hus, kan de
næste skridt tages.
Rallyrummet i stalden er blevet ryddet og ordnet.

5

Asmus W kan leje maskiner til at lave bane ændring og forbedring i sommerferien.
Asmus kan bestille en ny Hardy-skive til vores græsklipper.
Der kan laves aftale med et slamsugerfirma til det næste løb, da tanken ved
toiletvognen bliver fyldt på en halv dag.
Claus havde fremsendt et forslag til indretning af et eventuelt nyt klubhus. Skitsen
skal bruges i forbindelse med en omkostningsudregning, som kommunen skal bruge
til vurdering af, om det er rentabelt at fortsætte med at vedligeholde på der
nuværende klubhus.

Ad 6:

John B vil gerne have indlæg til det næste klubblad inden sommerferien. Deadline
for indlevering af indlæg blev sat til fredag den 8. juli.
OBJ giver Ejnar besked om at sætte deadline ind på hjemmesiden.
JB efterlyser en arbejdsdag inden sommerferien, da der er en del vedligehold på og
omkring banen som kan gøres.
OBJ orienterede om dialogmødet med DASU i Silkeborg, bl. a. om de ændringer der
er tænkt omkring Orden- & Amatørudvalget. Disse ændringer er der planer om at
sætte til afstemning på næste repræsentantskabsmøde.

Ad 7:

Intet.

Ref. OBJ.

