Referat bestyrelsesmøde
Mødeleder: Ole

Tilstedeværende:
Alex, Asmus, John, Ole og Ejnar

Referent: Ejnar Jepsen
Dato: 06/11-2018

Fraværende:
Kim og Louise

Varighed: Start kl. 19.00
Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Dagsorden:
Godk.. af referat fra sidste
møde

Godkendt

Åbne punkter.

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

Sponsoraftaler

Regnskabet

Medlemmer er opdateret i regnskabet og
ellers på budget

Løbsansøgninger til 2019

Folkerace DM i maj/juni, afventer
kalendermøde. 4/5 maj ønskes ikke pga.
Motorsportsfestivalen i Fredericia.
Crosscart DM / åbent løb folkerace ønsket
24. august.
Afventer kalendermøde den 10/11

Ole
Ole
Ole

Ole deltager + Kim, hvis han er forhindret
deltager John.

Kontingent

Se vedhæftede.
Ingen rabat/årskort i 2019
Tilmelding til træning via facebook, min. 5
deltager pr. træning.

Repræsentantskabsmøde

Ole og Ejnar deltager for KAC.
Carsten Sjælland er opstillet til BU offroad,
eneste opstillede.
I øvrigt gennemgik bestyrelsen fremsatte
forslag til repr. mødet.
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Baneudvalg.

Asfaltknus leveret ca. 60 tons, er steget i pris
men Asmus benyttet billigste tilbud.
Endvidere har Asmus efterhånden selv gjort
banen vinterklar bl.a. nedklipning af pil mv.
Toiletvogn frostsikret
Vandmålerbrønd skiftes, kommunen
kontaktes for udskiftning.

Ole

Ny vandpumpe indkøbes til Leyland, koster
ca. 400 kr.

Asmus

Nyt gulv cafeteria anslås til at koste 25.000
Optimereing af hele kiosken vil tage 5-6
weekender for ca. 4 til 5 mand.
Via facebook søge projektdeltagere, Ejnar
søger for opslag.

KAC-Nyt

Orientering formand
Banko

John mangler materiale, vi rykker
medlemmerne via facebook og hjemmeside.
Kontakt til Lone for artikel
Deadline den 20/11

Nøgler

11/11

Ejnar
Alex

MMSV indkalder til møde den 12/11, KAC
afholder ingen rallyløb i 2019.
Så vi melder afbud til mødet.
KAC får 2 billetter til Sport 2018, modtager er
udpeget.

Lokalplan

Ejnar

Ole sendte til Poul Frandsen som sendte til
byplanafdelingen
Der ligger det lige nu.
Miljøplan er under udarbejdelse ved byrådet.
Umiddelbart sylter kommunen alle vores
henvendelser. Vi løfter kontakten til et højere
niveau ved kommunen.

Alex

Ole

Vi skal have opdatereret nøgleliste. Opgaven
defineres på førstkommende møde.

Forslag om et julearrangement med gløgg og
æbleskiver hvor der bliver informeret om de
nye reglementer for 2019.
Torsdag d. 29/11 kl. 19.00
Reglementer + spilleregler + opgaver

Ejnar

Udkast agendaen
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