Referat bestyrelsesmøde

Mødeleder: Ole
Referent: Ann Donark-Jensen
Dato: 18/02-2019
Varighed: Start kl. 19.00

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

Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Dagsorden:
Afbud

Regnskab 2018

Sidste referat

Ansvarsfordeling/ansvar
sopgaver

Louise har meldt afbud til
bestyrelsesmøde,

Regnskab skal skrives under af hele
bestyrelsen (gamle), medbringes til
næste møde. Ejnar fundet positiv
afvigelse ift. til 2018 resultat og
justering i regnskabsprogram bliver
lavet 1/3.
Aftalt at Louise laver en opfølgning
på større opgaver jf. budget til
hvert møde

Louise

Opfølgning af sidste referat, retter
senere

Ansvarsfordeling, fordeling af
opgaver, få lavet en liste over folk,
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Nøgleansvarlig

Ann bliver spurgt og acceptere
opgaven. Der bliver lavet en mappe

Ann

med numre på nøgler, papir på at
man har fået udleveret nøgle skal
skrives under, destrueres når
nøglen er afleveret. John har
afleveret nøgle i dag til
bestyrelsesmøde.

Nøgler (banen)

Åbent hus

Hæderspris

Klubmand
(medlemssystem)

Tankkort OK

Radioer

Evt. få lavet 5 ekstra nøgler så der
ikke skal en ud og låse op ved lån
af banen (events),
Ole - Skiftet cylindre (4) og en
hængelås, til KAC eget system

Åbent hus 20/4 – søges tilskud fra
Dasu, men tager opgaven
(uddelegering), skaffe folk til
arrangementet, Alex, Ann og John
får det arrangeret.

Ole

Alex

Hæderspris til Lone fra Kolding
kommune man dag d. 11. marts kl.
18.30 på godset, Lone er forhindret
i at deltage, Ann skal være
stedfortræder på dagen. Person?
(Billeder), Ole, Ejnar,
Klubmand (medlemssystem), nyt
system? Skal have fundet nyt
system før vi finder et andet. Ejnar
hører Dasu hvor langt de er med
deres system, kan vi bruge det,
passer det til det vi forventer af
systemet (nemt of overskueligt),
evt. et andet system (Pris)

Ejnar

1’eren og 3’eren er blevet lukket,
2’eren som Asmus har fortsat
aktiv.
der er indkøbt 30 nye, som passer
til det oprindelige head set,
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beholder de gamle radioer så man
kan opdele kommunikationen

KAC nyt

Kursus

Tilskud til kurser

Bane

Forplejning

Dansk metal

Diverse opgaver

bliver nyhedsbrev fremover ”året
der gik”, John laver en model til
nyhedsbrev

Carsten er underviser på kurserne,
Ejnar assistere, Ann er tilmeldt
532+ for at kunne få 514, der skal
være flere medlemmer der skal
opfordres til at få nye kurser
hver gang Louise får en faktura på
official kursus skal det videre
sendes til Ejnar som så skal søge
tilskud ved kommunen
Ejnar har fået dispensation til at
være løbsleder, ambulancer er
bestilt til løb, der skal findes
samaritter, Asmus har overskuddet
over planen over banearbejdet,
forløber rimelig efter planen, bom
ved udkørsel kommer inden for en
uges tid Asmus sætter den op.

John

Carsten

Ejnar

Asmus

Betina, som har stået for det nogle
gange i Esbjerg, aftale et møde
med hende og forsøge at få hende
som samarbejdspartner til løb
m.m. forklarer opgaver, budget
osv.
vi afviser det tilbud som Dasu
kommer med, mangel på interesse,
de kan evt. komme med et mod
bud.
skiftning af vandmålerbrønd
(kommune) er kommet på
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”ønskeliste”, kommunen har lovet
at kigge på det.
Brøndboringen med under mødet,
rykke for et møde med
kommunens fritidsudvalg
(Driftsafdelingen), spildevand
problem/løsning

Kiosk

der er lavet gulv, der er malet i det
meste af rummet, Asmus har
snakket med Lars Nielsen har en
som kan lave gulvet epoxy,
kommer til at ligne marmor,
skridsikker, liste ved madlavningen
(krav) der skal laves rist så det kan
godkendes(6000), ingen løn = et
reklame skilt, rist skal laves inden
Lars’ mand kan færdiggøre gulvet,
lave en aftale med ham, detaljer
bliver aftalt på kiosk møde d. 19/219

Rally

Søren Nielsen er tilmeldt kursus OF
344 løbsleder, Alex W skal
undervise 554 prøvechef/tidtager,
Alex W har modtaget materiale.
Rally og orienterings materiale –
kommer til Horsens, sortere ud
hvad vi selv kan bruge

Torsdagsrally

Andet

Kioskudvalg

Alex

Møde d. 24/2-19, kontakt
personen er Kim Nichum

Asmus har snakket med den lokale Asmus
ungdomsskole, de mangler et sted
og køre med deres bo Cards, evt. få
arrangeret noget med
træningsdage m.m.
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Sponsorer?

Kursus i klubhuset

Oplæg fra andre
klubber

evt. sælge en plads på Zibra sport
som tilbyder to gratis reklamer i
forbindelse med et løb pr bane,
tænkeboks omkring hvordan vi får
solgt nogle sponsorater,
Zibra sport deltager i alle off road
løb, bliver en streaming tjeneste

forespørgsel på af holdning i
klubhuset, 9/3 + 10/3, ole sørger
for personale og forplejning til
kursus dagene.
Ny projekter? Alex finder et tilbud
Klubhus lejet ud, sørger selv for
forplejning.

Alex/Ole

Modtaget oplæg fra de andre
klubber som benytter arealet, KAC
ser et i problem i det fremsendte
forslag da dette ikke ville passe
med de nuværende støjmålinger,
miljøgodkendelser, borgmesteren
er ved at fremskynde processen

Lukket punkt

Projekt maskinhus – lukket punkt

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde, tirsdag d.
12/3-19, den anden tirsdag i hver
måned.
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