Referat bestyrelsesmøde
Mødeleder: Ole

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

Referent: Kim Nichum
Dato: 4/12-2018
Varighed: Start kl. 19.00
Slut kl. 21.30

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Ole

Tbd

Dagsorden:
Godk. af referat fra sidste møde

Godkendt

Åbne punkter fra sidste møde
Regnskabet
a: Orientering om status

Sponsorater skal følges op, da
ingen har betalt d.d.
Marian overdrager kantine til
de nye piger mht.
økonomi.(penge) Louise
overtager bogholderiet fra
Marian

b: Klargøring til ny sæson

Nye Louise kiosk tage ikke
køkkenet men kiosk i
dommertårn.

c: Budget for 2019

d. 15 vil der inden
bestyrelsesmødet blive lagt et
budget
Kasseapparat vil blive købt
ind til kiosk.
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Generalforsamling 2019

28/1-19 kl 19.30

a: Bestyrelsesmedlemmer

Mail ud i januar til kandidater
til at være en del af
bestyrelsen.
Kim stiller ikke op til genvalg
John stiller op til genvalg.
Ole stiller til genvalg.
Suppleanter er til valg

b: Diverse poster, dirigent m.v.
Kim referent
Carsten diagent (bliver
spurgt)
Bestyrelsen
a: Evaluering af fællesmøde

Fest/komsammen i midt
februar 2019. Et skriv om der
er nogle der kan arranger eller
hjælpe.
Kiosk ombygning skal
arrangeres og der skal laves
en arbejdsfordeling og
ansvarsfordeling.
Dette skal lægges ud midt
næste uge så folk kan melde
ind så opstartsmøde kan finde
sted. Evt torsdag d. 13
kl 19.00. Ole er med fra
bestyrelsen til at lede og
fordele opgaverne.

b: Ansvarlige for køkken og kiosk

c: Status på lokalplanændring

Opdateret sidste møde og
intet nyt siden da.

Baneudvalget
a: Opgaver inden den nye sæson

Banen og området er Asmus
der tager beslutningen om det
skal væk eller blive.
Traktor kan muligvis reddes
af et medlem der kan svejse.
Banen skal muligvis laves
mellem sving 6 og 7. Det vil
dreje sig om ca. 50 m2.
Forsøgt repareret tiden vil
vise om det lykkes.
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Evt. løsning hvis tørke
rammer KAC igen
Træning og klubmesterskabs
datoer skal fastsættes.

Ejnar

Lægges belægning sten til
støjmåler område og der hvor
vægte stilles til Crosscart
Toiletvogn skal have
belægning sten foran.
Maler flagposthuse. 2 meldt
ind til denne opgave
Bund til udkørsel arbejdes der
på.
Pumpe til vandvogn arbejdes
der stadig på.
Opgaver skal lægges ud på
hjemmeside til klubben mht.
Område
Klubhus
Få defineret disse opgaver.
Laver første liste og sender
rundt til bestyrelsen for
yderlige kommentar eller
mangler.
Ansvarlig for køkkenet.
Tavler skal have et tag eller
andet.
Sponsorudvalg
b: Nyanskaffelser.

Kim

Asmus og
Alex

Snak om radiosystem
muligvis skal skiftes til
digitalt system.
Hvad koster dette for 25 stk

Louise

Højtaler gennemgang

Kim

Gittermaster

Kim

Uge 50

Orientering fra:
a: Formanden

Ingenting

b: Bestyrelsesmedlemmer

Klubmesterskab muligvis fra
3 til 2 løb
Forslag kunne være 2 løb og
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et mini lemans.
Ejnar skal have ros for den
måde de sociale medie blev
nævnt og det er nu bestyrelsen
og admin for hjemmeside der
skal følge op.
Nøgleliste
Hængelåse

Ole
Ole

15 Jan

Dropbox og indscanne
dokumenter.
Ole giver Kim dokumenter
Torsdags rally: Kim bliver
kontakt person på dette i 2019
Rallymaterial i KAC bliver
solgt/doneret.
Kurser
Eventuelt

KAC blad evt 1 juleblad og
nyhedsbrev elektronisk hver 3
md.
Supplant til dasumøder osv.
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