Dagsorden bestyrelsesmøde 2019-3

Tilstedeværende:

Mødeleder: Ejnar
Referent: Ann Donark-Jensen
Dato: 13/03-2019
Varighed: Start kl. 18.30

Fraværende:
Alex (afbud)

Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Dagsorden:
Afbud

Alex

Opfølgning af sidste
referat
Nøglemappe

Papir med numre på indrhaver af nøgler og
nøglenumre, samt papir til underskrift

Ansvarlig:

Deadline:

Ann

Næste møde

Ole

Næste møde

Ekstra nøgle/låse

er bestilt, forhåbentligt modtaget om nogle
dage. Nye cylindre/udskiftning? (i stykker),
omkring 2000,-

Hæderspris

modtaget gave, stand-in for Lone, var Ann.

Klubmand
medlemssystem

Ejnar har undersøgt det, mulighed for at vi selv
kan oprette medlemmer, kontingentbetaling
indover DASU

Ejnar

Der bliver lavet en skabelon som vil blive brugt
til åbent hus og sæsonstart.

John

Nyhedsbrev

Tilbud fra DASU

Dansk metal, DASU er kommet med et tilbud vi
har accepteret

Torsdagsrally

Kim har været til møde og et løb er planlagt i
Fredericia
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Bocard møde

19. maj er banen booket til arrangement af
Kolding kommune, træning til, vi giver besked til
ungdomsskolen så de kan dele på deres
facebookside om vores arrangementer

Zibra sport

På fredag får vi information omkring streaming
af race hele sæsonen

Kursus i klubben

Godt betalt, godt kursus, projektor lånt af Alex

Miljø/støj godkendelse

Møde d. 15/3-19 kl. 10

Ole

Regnskab 2018 /
regnskab

Underskrift af gammel bestyrelse, Louise
printer, får underskrift af Kim og medbringer.

Louise

Næste møde

Lave referat af
konstituerende møde

Ejnar laver det og sender det til den resterende
bestyrelse

Ejnar

Næste møde

Justering af Billys /
positiv afvigelse

Gennemføres hurtigst muligt

Ejnar

Opfølgning budget
større opgaver

Alt er bogført, forbrugs budgettet er ikke
udarbejdet

Louise

Saldobalance

Regnskab gennemgået og er OK

Ansvarsfordeling/ansvar
sopgaver

Alex påbegyndte liste under sidste møde,
udskydes til næste best. møde hvor Alex
deltager

Alex

Næste møde

Nøgleansvarlig

Opdatering og underskrift af nøgler

Ann

Næste møde

Åbent hus 20/4

Status fra arbejdsgruppen:
Ann, Alex, John
- Hvilke aktiviteter skal iværksættes. Kontakt
Emil Hammer om de vil kører med, Findes
officials, bruge folk fra EMSA. Reklamefilm. Info
bod. Facebook annoncering.
Louises steddatter kommer og laver ansigt
maling, Louise hjælper med indkøb til dette

Næste møde
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Bane

DM løb 27/4 – Status
- Tilladelser, Ejnar modtager banecertifikat i
denne uge, så kan der ansøges om politi
tilladelse,
- Officials, ikke påbegyndt, opstart inden for 14
dage til løb d. 27/4
- Markedsføring: Facebook, løbsplakater, flyers
som kan udleveres til åbent hus (John)
- Cafeteria: Louise/Louise/Clara er
bemandingen i kiosken, maling er 80%
færdiggjort, gulvbelægning bliver formodentlig
lavet sidst i marts, mangler indkøb af nyt
inventar til kiosken, køkkenudstyr (John),
kasseapparat (Ejnar)
- Forplejning officials, Ejnar laver et opslag,
prøver at finde folk til løbet, evt. lave en
arbejdsplan

Baneformand status

Intet nyt

Næste møde

9/4-19 kl. 18.30

Ejnar/Asmus
/Carsten
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