Referat bestyrelsesmøde
Mødeleder: Ole

Tilstedeværende:
Ejnar, Louise, Per, Asmus, Alex, John og
Kim

Referent: Kim Nichum
Dato: 6/2-2018
Varighed: Start kl. 19.00

Fraværende:

Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Godkendelse af sidste
referat fra sidste møde.

Godkendt

Ny kassemester

Louise overtager stille og roligt fra Per

Ny bank

Arbejdernes Landsbank vil gerne have KAC
som kunde. Og denne bank er vedtaget af
bestyrelsen.
Ole, Louise og Ejnar tager kontakt til banken for
at forhandle priser og vilkår.
Dette indkludere mobilpay eller lign.
Ejnar og Louise er fremover dem med adgang.
Marian ønsker en kikke konto.

Louise,Ejnar
& Ole

Uge 8

Nyt regnskabssystem

Billy regnskabsprogram.
Licens koster i forening. 125,- kr /md +moms
Virker lovende med de ting KAC skal bruge.
Godkendt af bestyrelsen
Louise starte med at navigere rundt i det og
lærer det at kende.
Indskærpelse af moms

Louise

Nu
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Udvalgene og deres
ansvarsområder
Rallyudvalg

Alex informere:
Lars Sørensen vil evt. gerne være med i dette
udvalg.
Torsdagsrally et før og et efter sommerferie.
Mangler en til at overtage det med at finde
nogle prøver. Et i Fredericia og et i Kolding.
En torsdag fra 17.00 til 20.00
Horsensklubben er med i 2018, De betaler
opstartsgebyr
Torsdagsrally bliver startet i NordJylland og på
Sjælland. De eksisterende klubber er med til at
starte dem op.
Torsdagrally kallender overskud går direkte til
Torsdagsrally.
Mangler 2-3 stykker der gerne vil være med i
rallyudvalget

Alle

Til næste
møde.

JFM/Speed syd: Dette løb skal KAC afvikle.
Rally Centrum mangler ligeså. 6. oktober
Baneudvalg

Ejnar, Karsten og Asmus
Kører og opgaver er fordelt.
29 maj er åbent hus.
Asker Vendelbo kunne evt. være løbsleder til
vores KM.
Deport skur mangler til vores DM løb.
Evt søge midler ved DASU til dette.
Afvanding kunne der evt. ligeledes søges
tilskud til.
Kommunen skal spørges.
Asmus laver et oplæg til disse punkter.

Asmus

Alle dokumenter kunne være rart at have
scannet ind og gemt lokalt indenfor KAC
Dropbox

Kim & Asmus

Sponsorudvalg

Ole:
Skal have frisket vores aftaler op.

Kim & Ole

Bygningsudvalg

Carsten, Ejnar og Ole:
Kommunen udtaler at hvis vi skal gøre os
forhåbning om at ændre lokalplaner skal vi
snarest lave en plan med ændringer.
Et budget til hal skal laves.
RC Royal skal høres.
Skitse over hal skal laves.

Ole

Uge 7

Ole
Kim

Denne uge

Årligt møde med kommunen (støjende sport)
D. 20/2. Hvem vil gerne med.
Ole og Asmus meldte sig.
Folkeracereglementet

Div. Klubber er kontaktet.
Brev sendt med forslag til dispentation med
forlængelse af 2017 regler.
Sagen fortsætter.
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Orientering fra formand
og best. medlemmer

Eventuelt

Formanden:
Hædring af mestre. Anders og Andreas P. er
meldt til.
DASU har sendt nyhedsbrev hvor de opfordre til
at søge om midler til projekter. (DIF og DGI)
Skal der kikkes på når der kommer info.
Klubkurser afvikles. Formanden spørger om vi
skal deltage. (Nej)
Alex:
Klubtøj evt.
Var det noget og kan vi få nogle priser på dette.
Evt. sponsor der kan hjælpe ved at sætte logo
på.
Oplæg til design

Alex

John

Ejnar:
Kurser og licenser: Hvad sker der med 532+
Har ingen melding fået ang. dette.
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