K A C M Ø D E RE FE RA T
DELTAGERE:

OLE BORK JESSEN, CLAUS PEDERSEN, ASMUS WESTPHALEN, RENE PALLESEN,

JOHN BISGAARD OG KIM NICHUM

Per Storgaard

AFBUD:
REFERANT:

KIM NICHUM

SUBJECT:

BESTYRELSESMØDE.

DATE:

NOVEMBER 8, 2016

DAGSORDEN:

1.

Godk. af referat fra sidste møde
Godkendt

2.

Regnskabet
a: let oversigt.
Gennemgået og ballancere
Kursus opgørelse fra Kommunen er blevet klarlagt og gjort
klar af Ole til 2017.
Per kommer med endeligt regnskab.

3.

Repræsentantskabsmødet
a: kandidater
Ingen kampvalg.
b: forslag
2 forslag fra Lemvig: bifalde.
Ingen forslag vi stemmer imod.
Bestyrelsesmedlemmer Rene og Ole tager til dette
arrangement. Hvis nogle har indvindinger skal dette
meddeles inden ugens udgang.

4.

Klubhuset og banen
a: Sidste nyt om maskinhuset
Mail fra Paul Frandsen (kommunen)
Måtte trække lidt i land. Containere er hermed ikke fra
kommunen.
Klubben forsøger at købe 2 stk 20”. Finder en pris og giver
kommunen en lejepris på disse 2.
Den nye hal og næste års planer.
Jan eller feb. Opstartsmøde med kommunen. Før dette vil
der ikke komme nogen afklaring.

Bestyrelsen vil gerne have et udvalg på benene der tager
denne del med kommunen. Dels at samle op og holde
kommunen ”varm”
Forslag til eller frivillige skal være os i hænde til næste
bestyrelsesmøde. Ole tager teten. 3 – 4 personer til dette
udvalg er at fortrække.
Søger tilskud til tilskuerhegn skal gøres
Klub kontingent stiger ikke.
DASU kontingent er ikke vedtaget på nuværende tidspunkt.
Denne del vil blive afklaret d. 19 november.
Forventes ikke den store stigning.
Banen.
Mangler autoværn på sigt. John har muligvis en
indgangsvinkel til dette udstyr. Videregiver info til Asmus.
Asfalt og kalk skal smides. Herefter blandes.
Asfalt og kalk kommer før d. 19. november
John sponsorere 2 brugte traktor dæk. Skal afhentes.
b: arbejdsdage
muligvis d. 19 november

5.

Kalendermødet på lørdag
a: planer for næste år
Festudvalg til afslutningsløb skal laves.
Der skal laves klare retningslinjer til KAC medlemmer til
hjælp ved afvikling af løb.
FR løb i KAC tidligst d. 6 maj og helst d. 20
Evt. flytte finale løb fra 23 til d.30 oktober

6.

Orientering fra:
a: formanden
Rally udvalg dommer rapport var meget flot.
Stor ros til vores rally udvalg for dette arrangement.
b:bestyrelsesmedlemmer
Opfordring til medlemmer: Flere historier til klubblad.
Cross cart vil gerne høre hvad det koster at leje banen til en
træningsdag.
Banepris er baseret på en lørdag fra 9.00 til 14.00
4000,- kr incl baneservice eksl. Forsikringer til DASU.
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7.

Eventuelt

8.

Næste møde er sat til 10., 12 eller 16. januar.
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