Referat bestyrelsesmøde 2019-5

Mødeleder: Ejnar
Referent: Ann Donark-Jensen

Tilstedeværende: Ejnar, Asmus, John, Alex,
Ole, Ann og RC royal bestyrelse

Dato: 10/09-2019
Varighed: Start kl. 18.30

Fraværende: Louise

Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvar

Deadline:

Dagsorden:
Fælles møde med
RC Royal

Hvad synes klubberne om ideen om at blive slået sammen, vi
ser en fordel ved stå sammen, RC er glade for vores bygninger,
KAC mener vi vil være stærkere sammen, og vi ville kunne få
flere medlemmer under KAC, der skal aftales nærmere omkring
kontingentet for RC Royals medlemmer. Muligt navneskift, hvor
de oprindelige klubnavne ligger ind under. Forslag modtages.
RC Royal vil holde ekstra ordinær generalforsamling hvor de
fremføre forslaget om sammenlægningen af klubberne.
Ejnar laver et udkast om ændring af vedtægter og sender til
Martin (RC Royal)

DM Løb 2019

Head set (hørebøffer) til de gamle radioer skal laves om, så de
kan bruges til de nye radioer, så de kan bruges på bl.a. starten,
kursus opdateringer for flag off. Planlægges til vinter.
Kørerne fra løb i år kommer med positive tilbagemeldinger.
Evt. ændringer til banen til næste år.

DM løb 2020

Indgiver ønske om at afholde folkerace og crosskart dm løb
over samme weekend/event.

Dialogmøde d.
11/9

Ole og Ejnar deltager.

Dialogmøde d.
18/9

Ejnar og Ann deltager. Åbent hus dato forespørgsel

Klubbanko

7/11 - Bodil spørger om lov til at gå i gang med at finde
præmier og begynde at planlægge eventet, alle siger god for
det.

General
forsamli
ngen

Ejnar

Ejnar/
Ann

(Næste
møde)
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Kiosken

Update om nyt udstyr virker (Louise), større friture, nye borde
(special mål), info skærme (TP),

John/Ol
e

Indkøb

Køb af vandpumpe til søen - OK

Asmus

Træningsdage
2020

Indstille flere til 514 (træningsledere), lave en drejebog til
træningsafvikling med alle dem som kan være træningsledere.

Ansvarsfordeling/
ansvarsopgaver

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

Alex

Nøgler

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

Ann

Slogan KAC

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

Ann

Træning

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

Næste møde

8/10

Inden
sæson
start
2020

Inden
general
forsamli
ngen
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