Konstituerende bestyrelsesmøde 9. november 2015
Til stede: Steen H. Vig, Ian Fasken, Dorthe Elkjær Nielsen
Fraværende: Brian Larsen, Bjarne Mazur, Karin Maria Andersen, Ole Bjerregaard Andreasen

Den nye bestyrelse har fordelt opgaver og udvalg som angivet nedenfor.
Sidste arbejdsdag for de medlemmer der mangler at afholde arbejdsdage i år er lørdag den 28.11.2015 fra
kl. 9:00-14:00. Dette er også den sidste træningsdag for i år, hvis vejret tillader det.
Vi skal have klargjort til vinteren med oprydning og rengøring. Tilmeld dig til en i bestyrelsen allerede nu, så
vi undgår at skulle sende opkrævninger ud af 500 kr. for manglende afholdelse af arbejdsdage.

Fordeling
Formand og træningsudvalg: Ian Fasken
Næstformand og klubløbsudvalg: Dorthe Elkjær Nielsen
Kasserer: Karin Maria Andersen
Bestyrelsesmedlem, bane udvalg og vedligeholdelsesudvalg bygninger: Steen Vig
Bestyrelsesmedlem, micro udvalg og indvendig vedligeholdelse: Ole Bjerregaard Andreasen
Bestyrelsesmedlem, vedligeholdelsesudvalg områder: Brian Larsen
Bestyrelsesmedlem, teknik udvalg: Bjarne Mazur
Kørerrepræsentant: Jan Feddersen
Suppleanter, social udvalg: Sebastian Ørnstrøm & Thomas Feddersen
Revisor: Sebastian Ørnstrøm
Kantine udvalg (Poul Staarup)
Trial udvalg (Ricco Krog)
Hjemmeside ansvarlig: Niels Bøje
Facebook ansvarlig: Kasper Grundahl
Nedenfor vises et skema over overordnede opgaver i de enkelte udvalg. Listen vil bliv løbene opdateret og
finjusteret. Kontaktoplysninger på de ansvarlige i hvert udvalg vil blive publiceret på hjemmesiden
efterfølgende.

Udvalgsopbygning i KMCK
Udvalg
Formand

Næstformand
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Bane

Micro

Overordnet overblik over klubbens drift
Primær kontaktperson til DMU og myndigheder
Ansøger om løb
Ansvarlig for udarbejdelse af kalender
Indkalde til bestyrelsesmøder
Skrive referater af bestyrelsesmøder
Ansvarlig for fordeling af træningsleder vagter
Udarbejde diverse skrivelser og blanketter
Ansvarlig for officials og samarittere til løb
Vedligeholde medlemsliste med udvalg
Bogføre regnskab
Udstede klubmedlemskaber og licenser
Holde styr på kører- og kantine kassen
Sætte penge i banken
Betale udgifter
Gennemgå regnskab med revisor før
generalforsamling
Afslutte årets regnskab og sørge for at
bestyrelsen underskriver det
Notere de fakturaer der skal betales af
kommunen
Notere de fakturaer som KMCK vil søge om
betaling af hos kommunen
Hjælp til eller gøre klar til at præsentere til
kommunen de faktura

Udvalgs
ansvarlig
Ian Fasken

Øvrige aftaler
om hjælp

Dorthe
Elkjær
Nielsen

Karin Maria
Andersen



Opdatering af bestyrelses medlemmer
oplysninger til kommunen via
http://foreningsportalen.kolding.dk/NetInterBook/



Steen Vig









Jævne og vedligeholde baneunderlaget til hver
træning hvor muligt.
Vande banen hvis nødvendigt
Holde baneforløbet markeret
Klargøring i forbindelse af løb
Forstå baneændringer
Sørger for flag i flagposter
Deltage ved banesyn
Hjælpe de andre udvalg hvis nødvendigt





Forestå og gennemføre pr-aktiviteter
Vedligeholde udstyr til banen
Sørge for udlejning af micro crosser

Ole
Bjerregaard
Andreasen

Tobias Jednoral
er
baneansvarlig
og står for
koordinering af
klargøring.
Gunnar jævner
banen
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uger. Mathis
Bech/ Benjamin
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bygninger
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Klubtræninger

Tag imod kommende/nye micro-kørere
Sørge for sociale aktiviteter for micro
Klargøring til klubløb
Inddrage micro i de praktiske opgaver
Informere bestyrelsen om ris/ros/ønsker
Hjælpe de andre udvalg hvis nødvendigt
Vedligeholde græsarealer
Vedligeholde veje og P plads
Vedligeholde hegn
Vedligeholde flagkasser
Vedligeholde vaskeplads
Ansvarlig for udstyr i materialecontainerne (blå
/ rød)
Tømning af renovationscontainere og ind igen
Vedligeholde Park Ferme
Vedligeholde udstyr til bruge for løsning af
udvalgets opgaver
Hjælpe de andre udvalg hvis nødvendigt
Vedligeholde klubhus samt terrasse
Vedligeholde tællerhus
Vedligeholde andre bygninger
Ansvarlig for udstyr i miljøcontainer
Ansvarlig for tidtagerudstyr
Hjælpe de andre udvalg hvis nødvendigt
Rengøring af klubhus indvendig
Forbedringstiltag indvendig vedligehold
Forestå og gennemfører pr-aktiviteter
Vedligeholde udstyr til banen
Tag i mod kommende/nye kører
Sørge for sociale aktiviteter for Trial
Klargøring til klubløb
Inddrage Trial medlemmer i de praktiske
opgaver
Informerer bestyrelsen om ris/ros/ønsker
Afholde Superlørdag
Afholde Trial-Skole
Udbygge og vedligeholde banen i samarbejde
med Vedligeholdelsesudvalg områder



Transponder udstyr opsættes og kontrolleres
før løb




Vedligeholdelse af tæller udstyr og slynge.
Står for 6 klubmesterskabs løb og ca. 3 Dmu
løb om året.





Sørge for træner til sektionstræning
Sørge for at informere bestyrelsen om talenter
Hjælpe de andre udvalg hvis nødvendigt

Brian
Larsen

Henrik Marloth

Steen Vig

Brian Larsen
Bjarne Mazur

Ole
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Andreasen
Ricco Krog

Ian Fasken
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Sørge for indskriver og flagposter
Finde officials til start- / mål og park ferme,
teknisk kontrol

Dorthe
Elkjær
Nielsen

Kører
repræsentant
Social



Varetage medlemmernes interesser over for
bestyrelsen og øvrige medlemmer.
Planlægge fester/overnatnings weekend
Klubfest, Skt. Hans, Leman
Planlægge Aktion dag
Planlægge åbent hus for nye medlemmer
Samarbejde med kantineudvalget om
løsningerne ved arrangementer
Hjælpe de andre udvalg hvis nødvendigt
Stå for kantinedriften
Indkøbe varer til kantinen
Bespise officials ved løb
Administrere økonomien i kantinen
Opdaterer diverse relevante informationer på
hjemmesiden.
Opbygge og vedligeholde hjemmesiden
Hjælpe de andre udvalg hvis nødvendigt
Facilitere ansøgninger og opslag på Facebook

Jan
Feddersen
Sebastian
Ørnstrøm







Hjemmeside
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Sebastian
Ønstrøm og
Thomas
Feddersen vil
gerne
inddrages i
planlægningen
af
klubmesterskab
2016
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