Referat af bestyrelsesmøde den 18. november 2014
Tilstede:
Bettina Bjerregaard, Ian Fasken, Peter Hyllested, Brian Larsen og Dorthe Elkjær Nielsen
1. Siden sidst
Vi har fået en forespørgsel på, om vi var interesserede i at afholde Hold DM den 29. og
30. august 2015. Der var enighed i bestyrelsen om, at vi kunne løfte opgaven og Lene
Skovsgaard Sørensen har indvilliget i, at stå for planlægningen, hvis løbet placeres i
Kolding. Kun Hjørring og Aalborg har budt ind i første runde på løbet.
KMCK har søgt om afholdelse af: B DM, Mini DM og et regionsmesterskab og vi venter
en snarlig tilbagemelding fra DMU. Der er i alt mulighed for 4 løbsdage i henhold til vores miljø godkendelse.
Når mesterskabs løbene er planlagt kan vi byde ind på evt. pokalløb og Cup’s.
Nye bestyrelsesmedlemmer er oprettet hos DMU og de nødvendige formaliteter i forhold bankadgang er igangsat.

2. Gennemgang af officials fornyelse
DMU har sendt liste med udløbne officials licenser.
Listen er gennemgået og træningslederlicenser fornyes for aktive kørere/forældre resten slettes.
3. Vinternedlukningsdag søndag den 30. november 2014.
Ian kommer og står for planlægningen og der er pt. følgende opgaver:

Vaskeplads graves ud

Tank tømmes

Slanger og højtryksrensere skal ind i klubhuset (Brian påtager sig denne opgave)

Vand lukkes ved containere inden frosten kommer (Brian påtager sig denne
opgave)

Tagrende på klubhus efterses – ud mod haven.

Flag samles ind, tælles og rengøres – måske mangler vi nogen til den kommende sæson?

Affald samles i kasserne ved flagposterne

Rengøring af klubhus

Lås på køleskabe

Kontrol af mad

Skraldespande tømmes og sættes ind i container
Dem der skylder arbejdsdage får en email med opfordring til at møde op, da de ellers
vil modtage en opkrævning på de manglende arbejdsdage.
Sidste mulighed for aftjening af arbejdsdage i 2014 bliver i weekenden den 13. og 14.
december 2014, hvor banen skal vinterklargøres. Der kommer maskiner, men der bliver behov for blandt andet samling af sten.
Peter står for planlægningen.
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4. Udvalg
De enkelte udvalg bør overveje, hvilke opgaver der hører ind under, så medlemmerne
kan vælge sig ind i de rette udvalg fra sæsonstart.
Fremover får vi hjælp til græsslåning fra Kolding Kommune. Til daglig vil det kun være
i ryttergården, på store flader, mens der op til løb vil blive slået kanter. Det er en stor
hjælp.
5. Mobile Pay
Det undersøges i øjeblikket om Mobile Pay kunne være en løsning i forbindelse med
betaling af træningsgebyr og i kantinen.
Den fremtidige kantineløsning er endnu ikke på plads og derfor afventer vi lidt endnu.
6. Evt.
Indmeldelsesmodulet til klubben tilrettes, så det matcher den nye bestyrelse samt de
enkelte udvalg og betaling for frikøb af arbejdsdage.
Licens for 2014 er gældende til den 31. januar 2015. Ian sørger for, at information
lægges på hjemmesiden.
Dorthe får adgang til, at kunne lægge nyheder på hjemmesiden.
Klubkontingenterne fortsætter uændret i forhold til 2014:




Maxi 800 kr.
Mini/Trial 650 kr.
Micro 300 kr.

Fra 1. august, halv pris
Træningsgebyr for ikke medlemmer, Mini/Maxi uændret 80 kr. – Nyt for Micro 40 kr.
Torsdags træninger kan aftales med et bestyrelsesmedlem, hvis banen er ledig. Der
skal være en træningsleder til stede under træningen og banen skal være tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Det sikres ved, at ekstraordinære træninger med
navngiven træningsleder varsles på klubbens hjemmeside og Facebook gruppe
mindst 1 dag før. Der er IKKE adgang for udenbys kørere på disse dage.
Peter informerer Kolding Kommune om den nye bestyrelse.
Træningslisterne ajourføres så posterne 1, 3, 9 og 4 prioriteres først. Ved 25 samtidige kørere skal nr. 5 også besættes.
Trial klubben ønsker at anvende klubhus faciliteterne til: Vinter trial den 22. februar
og trial skole den 11. april og 12. april. Peter undersøger hos DMU om de har tildelt
os løb disse dage.
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