Referat bestyrelsesmøde 2019-5

Mødeleder: Ejnar
Referent: Ann Donark-Jensen

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

Dato: 07/05-2019
Varighed: Start kl. 18.30

Fraværende: ingen

Slut kl. 21.45

Dagsordenspunkt:

Deadline:

Konklusion:

Ansvar

Justering af Billys / positiv afvigelse (afventer)

Ejnar

Opfølgning budget større opgaver

Louise

Saldobalance print / gennemgang

Louise

Resultat af arrangementer
- Åbent hus
- DM løb

Louise

Ansvarsfordeling/
ansvarsopgaver

Listen med arbejdsopgaver og arbejdsfordeling bliver lagt på
Dropbox og så skal hver især hjælpe med at få listen opfyldt.

Alex

Tirsdag
d. 4/6

Nøgler

Status på nøglemappe, alle med udleveret nøgle skal have
underskrevet nøgleseddel

Ann

Næste
møde

Slogan KAC

Få lavet et nyhedsbrev med en konkurrence som motivation for
at finde et slogan. Adam artikel.

Ann

Kiosk/rengøring

Behov for flere til kiosken
Kontakt til firma ang. Den nye friture som kortslutter

Dagsorden:
Økonomi

Ole
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Bane

Rengøring i klubben, lave et samarbejde med et
rengøringsfirma eller kommunen.

Ejnar/As
mus

BANE

Intet at notere

Asmus

Evaluering

- Radioer klar til afhentning i Viborg

Anders
Bisgaard

Næste
møde

- Cafeteria, hvad mangler (emhætte
Evaluering og forslag til forbedringer til:
- Åbent hus
Evt. bedre skiltning hvor folk skulle stille sig i kø, info skilt, mere
blikfang til info telt
- DM løb
En fast person som tager sig af køkkenet, er en mangelvare.
Positiv respons fra både dommer, tilskuere og kørere.
Projekt

Projekter, skærme til cafeteria

Træning

Træningsleder
30/5 = Ann, 5/6 = Ann, 15/6 = Ejnar, 24/8 = Ole, 28/9 = Ole,
12/10 = Carsten

Klubmesterskab

18/5, 3/8, 19/10
Ejnar åbner for tilmelding i dag 7/5-19
Ejnar er løbsleder.

Evt./bordet rundt

Torsdags rally – Kim spørger Louise om hun vil stå for pølsesalg,
Opfordring til at få så mange medlemmer i klubben til at hjælpe
ved de kommende løb (Sæby).
Træning, samt referat, hjemmeside (Anette)

Nyhedsbrev

Opfordring til at finde en fast person/personer til køkkenet.
Finde et slogan til klubben, Ejnar tilbyder en præmie i
forbindelse med en konkurrence

Næste møde

11/6-19 kl. 18.30

Næste
møde

Ejnar

Ann

Hurtigst
muligt

John

14 dage
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