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1.

Godk. af referat fra sidste møde
Godkendt

2.

Regnskabet
a: let oversigt.
Gennemgået og ballancere
2 dags FR-Løbet regnskab ikke klar endnu.(grundet DASU)
og mangler at betale cup afgift. Anslåget tilskuere ca. 12855
Klubrally regnskab. Mangler at betale cup afgift.
Salen og udvidelse af denne. Hvordan ser økonomien ud fra
dette. Manglende betaling er ca. 15-20.000 kr. Forslag er at
betale dette udestående og efterfølgende hvis i såfremt der er
tilskud fra kommunen gå tilbage til KAC.

3.

Klubrally
a: Erfaringer
Klubrally er et tiltag der gerne skulle fortsætte.
Rene vil dermed gerne have de relevante kurser så han kan
være mere aktiv i denne gren.
Rallyudvalg fungere godt og vil gerne fortsætte ved næste
arrangement.

4.

FR løbet d. 17 & 18 sept.
a: Erfaring
DASU, Politi og kommunen skal være klar til sæsonstart
2017.
Miljø godkendelse skal gerne være godkendt til næste år.
Ellers skal KAC sørge for at få forlænget den gamle.
Bedre planlægning af arbejdsopgaver før og efter vores løb.
Vi skal bruge frivillige til opsætning og oprydning til vores
FR-løb. Skal lave en gruppe der hjælper med afvikling og
planlægning af vores løb.

Crosscart
Støj er en belastning. KAC skal være mere konsekvente under
afvikling af løb.
Afviklingsregler giver KAC nogle store udfordringer.
5.

Næste års ønske om arrangementer
a: FR løb.
Afslutningsløb d. 23 eller 30. september.
Løb d. 20 eller 27. maj
b: Klubrally
22 eller 23 april
c: Crosscart
Køres evt. samme dato som FR løb d. 20 eller 27. maj.

6.

Næste nr af KAC-nyt
Næste blad vil udkomme december.
Deadline 15 november til input.

7.

Orientering fra:
a: formanden
Planer om nyt klubhus er udskudt på ubestemt tid.
Maskinhuset er sat til nedrivning senest udgang november.
Der bliver sat 2 stk. 20” containere, som erstatning, som er en
midlertidig løsning. Afklaring forventes i løbet af 2017 og
herefter en erstatning af det nedrevne maskinhus.
Det nye maskinhus bliver med olie udskiller og fast gulv.
Størrelse på nyt maskinhus er ikke fastlagt endnu.
Henning Skjødt-Knudsen er afgået med døden. Henning var
en af KAC stifterne og var et trofast medlem fra klubbens
start.
b: bestyrelsesmedlemmer
John har sendt info mht. cup serien i FR og deres placering i
året 2016 til div. aviser.
Claus efterlyser flere løbsledere der kan supplere hans indsats.
Rene har ønske om at udvikle sig og blive teknisk chef til FR.
Alex vil ligeledes gerne være teknisk chef i FR.
Bestyrelsen er på udkig efter nye løbsledere.

8.

Banen
Bane renovering vil hurtigt løbe i 20.000 + kroner anslået
pris.
Der skal deslige bruges en asfalt fræser.
Banen har brug for asfalt og mere ler for at bibeholde den
høje standard.
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Dustex reducere støv med ca. 40 %. Asmus er ved at
indhente pris. Nysum, Sæby og div. bruger dette middel med
succes.
Publikumshegn fra trappe til dommertårn skal skiftes. Der
skal søges tilskud ved DASU. Formanden klarer denne del.
Låge skal der laves ved mål podiet.
2 afløb skal bygges om med lås da der ellers løber mudder i
rør.
Overløb fra sø er ødelagt. Dette skal undersøges.
Traktor og maskiner.
Ny slæbe bum skal laves eller indkøbes.
Alle traktorer skal have nyt olie og oliefilter. Alex undersøger
muligheden for at fragte disse til Hedensted for rep.
Mulighed for tv skærme til omgange og straf skal undersøges.
9.

Eventuelt
Bestyrelsen undersøger muligheden for noget specielt for
vores vindere i FR.

10.

Næste møde er sat til 8. november.
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