K A C M Ø D E RE FE RA T
DELTAGERE:

OLE BORK JESSEN, CLAUS PEDERSEN, ASMUS WESTPHALEN, JOHN BISGAARD, PER
STORGAARD OG KIM NICHUM STEDFORTRÆDER FOR RENE PALLESEN (ALEX
WESTPHALEN)

AFBUD:
REFERANT:

KIM NICHUM

SUBJECT:

BESTYRELSESMØDE.

DATE:

FEBRUARY 7, 2017

DAGSORDEN:

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt med en mindre rettelse
Formanden tillod at tilføje en pokal til Crosscart (klubmester)

2.

Konstituering efter Generalforsamlingen:
Valg af formand: Ole for næste periode
Valg af Referent: Kim for næste periode

3.

Udvalgene og deres ansvarsområder
a) Rallyudvalg:
Bestående af Alex Westphalen, Rene Pallesen,
Charlotte Clausen, Annette Lorensen.
Valg af Formand: Alex for næste periode.
Dette godkendt af bestyrelsen.
Rallyudvalg har spurgt efter midler til at lave fælles
klubrally flere klubber imellem. Dette indebærer
KDAK Fyn, Grindsted motorklub, Vejen og
omegnsmotor klub, Motorsport Sønderjylland og
KAC.
KAC vil støtte dette med de nødvendige midler på
5000,- kr.
Klubrally d. 22 april, vil gerne flytte dette til d. 30
april.
D. 22 april er en Lørdag med alle virksomheder
arbejdende.
Dette indebærer mange afslag på kørsels arealer.
Rallyudvalget arbejder på at finde en løsning.

Bestyrelsen har godkendt 3000,- kr. som startkapital
til løbet. Rallyudvalget kommer efterfølgende med
et budget.
b) Baneudvalget.
Forslag til udvidelse af baneudvalget.
Jævnlige møder, opfølgning osv. For at der ikke
overses noget.
Liste til løb skal udvikles. Før, efter og under.
Lægge op til medlemmer at være mere aktive at
tage mere ansvar.
Baneudvalget tager mere ansvar og udvides så disse
opgave kan varetages.
Publikumshegn er ved at være oppe over.
c) Fest udvalget
Kim stabler et festudvalg på benene.
d) Sponsor udvalg
Kontrakter skal lægges på hjemmeside og skal
kunne bruges af alle i klubben, hvis de har
muligheden for et nyt sponsorrat. Ole sender til Kim
og Kim sørger for videre ekspedit.
e) Bygningsudvalg
Ejnar, Carsten og Ole sidder i dette på nuværende
tidspunkt.
Processen skal i gang.
Møde afvikles snarest.
Møde med kommunen mht bygninger efter 23/2
Årligt møde med kommunen er 23/2.
Asmus er med til dette møde. Og der skal findes en
repræsentant for Ole, da formanden desværre er
forhindret.
Genforhandles af ny miljø godkendelse er
igangværende
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4.

Orientering fra formand og bestyrelsesmedlemmer:
DASU er kommet med nyt reglement og KAC har nogle
bekymringer.
a) Udlands deltagere skal overholde deres egne tekniske
regler til Danske løb.
b) Fighter pokal til U16.

5.

Eventuelt
Ti Hjemmeside!!!!!
KAC vil meget gerne have flere officials
KAC vil gerne have uddannet flere løbsledere og
assistenter.
Bladet deadline mandag d.13/3-17 opfordre alle til at
komme med input.
Dankort terminale bliver sløjfet fra d.d.
Per opsiger denne aftale.
Per opretter nyt mobil Pay nr. så vi kan splitte betalingerne.
Lyddiode skilte undersøges som mulighed.
Jubilæum 60 år. idéer efterlyses.
Alle sportsgrene promoveres.
Møder vil vi gerne have planlagt flere af, længere ud i
fremtiden.
Motorsport festival i Kolding bliver holdt d. 4 maj.
Alex hører i Rallyudvalget om en vil hjælpe.
Kørsel til og fra kurser er der.
Benzin kan betales.

6.

Næste møde er sat til mandag d. 13. marts.
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