Bestyrelsesmøde i KAC
Tid:

Tirsdag den 22. august 2017, kl. 19:00

Sted:
I K.A.C.s klubhus på Montagevej 9.
Deltagere:
Per, Ole, Asmus, John, Jørgen og Kim
Fraværende:
Rene
Referat:
1.

Godk. af referat fra sidste møde
Godkendt

2.

Regnskabet
a: let oversigt
Gennemgang af budget og balance.
b: status på medlemmer
Status quo
Rallyudvalget
a: Generel orientering
KAC har fået en henvendelse fra anden klub om evt.
sammenlægning af disse. Under navnet KAC stadig.
Bestyrelsen tager dette til efterretning snarest.

3.

4.

Baneudvalget
a: DM for FR den 30. september
Sågodt som styr på det hele.

5.

Festudvalget
a: Afslutningsfesten, status
Skal have lavet plakater/flyers der reklamere for vores løb.
John laver master asap.
Festudvalget er på sporet mangler småting.
Ole finder priser på pokale asap til Kim.

6.

Planlægning af næste års kalender
a: Rallyudvalget
Arbejder og undersøger muligheder for afvikling af løb
b: Baneudvalget
Arbejder og undersøger muligheder for afvikling af løb

7.

Orientering fra:
a: formanden
Film af rally skal helst indeholde folkerace også
John tager en snak med ham der har lavet den første om
mulighed for dette.
RC- royal skal bruge ca. 100x100 meter til bane og klubhus.
De har været på pladsen for at checke området.
Ole sender lidt info fra DASU ang. Kurser og interessen for
deltagelse af udvikling af disse.
Banko vil blive afviklet d. 9 november
Der er kommet en henvendelse fra en Kolding butik om
udstilling af nogle biler i Kolding gågade fredag denne uge.
b: bestyrelsesmedlemmer
Per: DASU/Metal skal afvikle noget rally i Kolding.
Hjælpere søges. 2-3 stk skal bruges.
Asmus: nye børster til vores kost bestilles.
Per undersøger mulighed for en billig ladbil.
Ole søger for afvikling af gammel måltavle.

8.

9.

KAC Nyt
a: Deadline for næste udgave
5/9 er deadline for næste blad.
Eventuelt
Næste møde er sat til 10/10

