Referat bestyrelsesmøde 2019-5

Mødeleder: Ejnar
Referent: Ann Donark-Jensen

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

Dato: 13/08-2019
Varighed: Start kl. 18.30

Fraværende: Louise

Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Deadline:

Konklusion:

Ansvar

Ansvarsfordeling/
ansvarsopgaver

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

Alex

Næste
møde

Nøgler

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

Ann

Næste
møde

Slogan KAC

Medlemskonkurrence sidst på året og deadline til
generalforsamling, (sendes konkurrencen ud i nyhedsbrevet)

Ann

Nyhedsbrevet

Ny procedure – John er editor/redaktør, alle må sende nyheder
til John Bisgaard mail: bisgaard@knus.dk

Facebook

Bliver lukket for at alle kan lave opslag, opslag skal fremover
godkendes/lægges op af administrator.

Kiosk

Kioskens udstyr skal testes inden næste løb.

Rengøring

Projekt

Dagsorden:

Fra idag

Ejnar

Idag

Der skal findes en firma/person som kan rengøre lokalerne
inden løb og evt. fremover

Asmus

Inden
DM løb

Multimedie projekt i kiosken, TP bliver spurgt om han kan lave
det

Ejnar

Til
næste
år

Side 1 af 2

Træning

Træningsleder
24/8 = Ole, 28/9 = Ole, 12/10 = Carsten

Klubmesterskab

19/10 og evt. mini Lemans 2/11? (afstemning)

Ejnar

Flagpostkursus

532+ kursus bliver afholdt onsdag d. 21/8 - Opslag til Facebook,
ansøgning om at afholde kursus. Carsten Sjælland underviser,
Ann assisterer

Ann/Ejn
ar

Bane

Vægt pladsen er klar, skal tegnes ind på kortet, der bliver sørget
for overdækning, ellers er banen klar, kan måske komme til og
mangle vand.
Undersøge om vi skal have solgt den gamle græsklipper og købe
en anden/ny
Fået lavet ny slæber
Forsøger med en ny spreder til vandvognen, bliver prøvet af
ved en træning

Asmus

RC Martin

Klubben indstiller ham til dommer seminar

DM Løb crosskart

31/8 – Bevillinger er næsten klar, søge om parkering forbudt
udenfor banen, køkkentjans afsat fredag, mangler personale til
løbs dagen, officials listen bliver løbende udfyldt, der skal
bestilles pokaler og blomster, Louise skal gøres opmærksom på
at kiosken snart skal være klar (Indkøb, optælling).

Ejnar

Torsdags rally

Søren snif, måske kontakt person i 2020?

Alex

Møde med
kommunen

Lokalplanen, mødet er skubbet og er sat til at blive afholdt 5/9

Ole

Næste møde

10/9-2019
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