Referat af bestyrelsesmøde 29. februar 2016
Tilstede: Sebastian, Ole, Brian, Bjarne, Steen, Ian og Dorthe

Træningsopstart
Det vurderes, at banen ikke vil være klar til træning inden for de første 14 dage af marts pga. de store
vandmængder der er kommet. Det meldes ud på Facebook og hjemmesiden, at banen vil være lukket de to
første lørdage i marts.
Ny træningsleder vagtplan afventer, at der åbnes op for gyldige official licenser i DMUs portal, så vi har det
rette udgangspunkt. Ian følger op på tidligere mail til DMU. Dorthe laver ny træningsleder vagtplan og
udsender til aktive officials.
Kantinen
Vi har pt. ingen bemanding i kantinen, da Poul har besluttet at opsige samarbejdet. Indtil der findes en
løsning vil kantinen derfor ikke være åben. Forslag til løsning er velkomne.
Løbende banevedligeholdelse
Tobias, Victor, Mathis, Gunnar, Benjamin F. vil gerne hjælpe med baneklargøring. Der oprettes en Facebook
gruppe, hvor Steen kan afklare baneforholdet i.
Det skal præciseres, at alle der kører i traktoren som minimum skal have traktor- eller bilkørekort.
Det tilstræbes at banen vedligeholdes løbende, så vi undgår større bane reparationer.
Brian og Steen vil finde en løsning på maskiner til græsslåning evt. til bag på traktoren.
Der er ønske om stenopsamler til traktoren.
Miljø
Jan og Ian har holdt møde med kommunen omkring miljøgodkendelsen, der er fortsat udeståender der
arbejdes på.
Jan og Ian har drøftet sprinkler system og boring med kommunen, da vi ikke kan tappe af søen.
Miljøfolkene på kommunen er positivt indstillet, da vi ikke må støve.
Pumpe på skyllepladsen skal optimeres. Brian arbejder på sagen.
Brug de opstillede skraldespande.
Løbsafvikling
Kolding er kun tildelt et løb i år, sidste afdeling af JM/FM den 2. oktober 2016.
Sebastian vil gerne stå for tilrettelæggelse af klubmesterskabet. Han kommer med oplæg til næste
bestyrelsesmøde. Der vil være fokus på, at det er et socialt arrangement, så weekender vil nok blive taget i
brug, som nævnt på generalforsamlingen. Selvfølgelig under hensyntagen til løbskalenderen.
Kontantbeholdningen skal mindskes. Vi opfordrer til brug af mobile pay, også i forbindelse med betaling til
klubmesterskab.

Indvendig vedligehold
Ole vil i lighed med sidste år tage sig af den indvendige rengøring af klubhuset. Vi skal dog opfordre alle til
at vise hensyn og rydde op efter sig selv.
Microbane
Ole vil gerne tage sig af microbanen, da han har et netværk fra tiden på microbanen sidste år.
Diverse
Alle medlemmer skal huske at udfylde blanketten på hjemmesiden, hvor I angiver, hvilke udvalg I deltager i
i år.
Der afholdes træningsleder uddannelse inden længe. Ian undersøger på repræsentantskabsmødet, hvornåt.
(Er nu afholdt)
Ledningen til start / stop skal sikres, så den ikke bliver ødelagt af overkørsel.
Regnskab for 2015 blev rundsendt til underskrift. Bliver udsendt til medlemmerne via mail.

