Referat bestyrelsesmøde 2019-4

Mødeleder: Ejnar

Tilstedeværende:

Referent: Ann Donark-Jensen
Dato: 09/04-2019
Varighed: Start kl. 18.30

Fraværende:
Louise (afbud)

Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Dagsorden:
Sidste referat

Økonomi

Ansvarsfordelin
g/ansvarsopgav
er

Konklusion:

Ansvar

Dead-line:

Regnskab 2018 / regnskab underskrives. Louise
printer, får Kim til at underskrive og medbringer.

Louise

OK

Justering af Billys / positiv afvigelse

Ejnar

Opfølgning budget større opgaver (investerings
konto), (drift konto).

Louise

Saldobalance print / gennemgang

Louise

Underskrift af referat fra generalforsamling fra
bestyrelsen.

Ejnar

færdig version af arbejdsfordelingen så den kan
lægges på hjemmesiden og så folk kan se hvad de
skal.

Alex

Godkendelse og opfølgning sidste referat (åbne
punkter)

OK

Side 1 af 3

Bane

Vandvogn. Ny vogn eller forsøge at reparer den
gamle? Lars Nielsen, bliver sat til at lave en
eftersøgning af ny vandvogn, der skal kunne
fremskaffes reservedele.

Asmus

- Radioer status, modtaget forkerte radioer, afventer Ejnar
den rigtige bestilling af radioer

PRIO EMNER: CAFETERIA, ÅBENT HUS + DM 2
Cafeteria

Status

Åbent hus 20/4

Status fra arbejdsgruppen: Ann, Alex, John
- Plan for dagen, bliver snarest lagt i opslaget om
åbent hus.

DM løb

DM løb 27/4 – Status
- Tilladelser
- Officials: forsøger at finde nogle til første dm løb i
Ikast.
- Markedsføring
- Cafeteria: Sørger så vidt muligt selv for personale
- Forplejning officials: Mangel på både personale og
levering af mad, samt valg af mad
- Netværksprinter

Ole/Ejnar

Miljø og støj
møde

miljø og støj møde svar en månedstid til motocross
klubben om deres forslag bliver accepteret. Alle 3
klubber kommer til at stå på støjgodkendelsen

Ole

Nyhedsbrevskab Bestyrelsen har godkendt John’s skabelon af
elon
nyhedsbrev

OK

Nye nøgler

Nye nøgler 4 stk. til klubhus og bum
10 stk. til dommertårn og container

Ole

OK

Nøglesedler

Nyt felt til nøgle seddel med afkrydsning

Ann

Næste
bestyrelse
smøde
Side 2 af 3

Sponsorer

Reklame til vores sponsorer, evt. lave en sponsor
væg på pladsen ved dommertårnet

Kalenderen

Alle arrangementer skal meldes til Carsten Sjælland,
så snart man kender dato for sit arrangement.

Næste møde

7/5-19 kl 18.30

Alex

Side 3 af 3

