Referat bestyrelsesmøde
Mødeleder: Ole

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

Referent: Kim Nichum
Dato: 02/10-2018

Fraværende:

Varighed: Start kl. 19.00
Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Dagsorden:
Godk.. af referat fra sidste
møde

Godkendt

Åbne punkter.
Sponsoraftaler

Har lavet nogle af disse og sender regninger.
Sender beløb til Louise
Ole sender opdateret liste til John

Ole
Ole
Ole

Status økonomi
Medlemmer i KAC

Kort update
Louise finder antal til Ejnar

Louise
Louise

Løbsansøgninger til 2019

Folkerace DM
4. maj som forslag
Crosscart DM / åbent løb folkerace
24 August som forslag

Baneudvalg.

Banen er i super tilstand.
60 t asfalt skal bestilles til rep.
Drænprojekt er godt i gang.
Pit er der sået græs i igen.
RC royal har så´et græs og KAC efter så´et
Der er mindre drift omkostninger som Asmus
oplyste om.
Tromle skal laves til at holde sten.
Pumpe på vandvogn skal laves eller ny skal
der til.
Telt der ligger i stald bliver smidt ud.
Vindue i toiletvogn skal monteres.

Regnskabet

Kiosk

Der skal findes en afløser til at hjælpe
klubben med Kiosk.

Arbejdsdag

Forslag d 27/10-18

9-10/10-18

Asmus
Asmus

Ole

20/10-18
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KM3

Fest på dagen der køres KM3.
Forsøger at finde nogle der vil være med til at
afvikle denne.

Alex

Rallyudvalg

Nedlægges grundet mangel på int.

KAC-Nyt

Mangler stadig historier. Kunne være grundet
aktiviteten der har været begrænset i klubben
året 2018.
Forslag om at lægge December og Oktober
sammen.

Banko

Vil lægge dato osv på de sociale medier.

Dialogmøde med
bestyrelsen

Info fra formanden
Carsten Sjælland stille op til
banesportsudvalget med opbakning fra andre
klubber.

Lokalplan

Ole sendte til Poul Frandsen som sendte til
byplanafdelingen
Der ligger det lige nu.
Miljøplan er under udarbejdelse ved byrådet.

Bestyrelsesmedlemmer

Møder bliver flyttet med meget kort varsel og
aflyst med kort varsel.
Dette skal gerne udmeldes tidligere og bedre
planlægning.

Asmus

Torsdags rally mangler kandidater til at
overtage dette.
Dette skal tages op til møde med
medlemmer.
Evt en støtte forening til KAC. Ejnar kender
reglerne. Dette som et forslag.

Alex

Sponsor udvalg skal der strammes op på.
Evt tages på møde med medlemmer.
Kontingent skal snart udmeldes. (hvis
ændringer)
Ejnar kommer med et oplæg.
Løbsleder uddannelse er der ikke kommet
noget på. Efterspørger dette.

Ejnar

Ejnar

Ejnar kommer med forslag/ændringerne til
det Udkast der er sendt ud fra
banesportsudvalget til høring.
Sender rundt til bestyrelsen og forventer
tilbagemelding
Evt.
Nye reglementer
Folkerace

Forslag om et julearrangement med gløgg og
æbleskiver hvor der bliver informeret om de
nye reglementer for 2019.
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