Bestyrelsesmøde 28.02.2018
Tilstede: PH, AN, DN, PM og
Fravær: KB og JL
1. PH efterlyser mere pli omkring mødetiderne til bestyrelsesmøderne. Fra kommunens side er
der så godt som givet grønt lys for ATK træning, da det kan komme under bagatelgrænsen.
Der er kommet en henvendelse fra kommunen om, at der skulle forefindes en nedgravet 10
tunsind liters olietank på grunden hos LMC. Dette undersøges nærmere.
DMU har meddelt at de gerne vil deltage ved ét af vores bestyrelsesmøder, for at orientere
om ATK og Race Day. Vi har sat datoen til den 8. maj.
AMB udstyr, ved udlån opkræves der fremover kr. 500,-.
Der er udarbejdet en database, så det fremover gør det nemmere at styre tilmelding til
træning. Fremover vil det kun være muligt at træne 2 gange på en endagslicens.
2. Der er pt. 25 medlemmer.
3. Vi leder stadig efter mulighed for at leje maskiner til vedligehold af banen. PH spørger HS
Dræn.
4. Dette punkt springes over til næste mødetide.
5. Følgende datoer er blevet fastsat til klubmesterskab, markrace og Grand Prix:
26. maj klubmesterskab
29. september klubmesterskab
7. oktober markrace
20. oktober LMC Grand Prix.
6. Klubben søger om ekstra åbningsdage til træning, følgende datoer bliver fremsendt til
kommunen:
21. april
27. maj
10. juni
26. august
2. september
Quad kørerne har forespurgt om afholdelse af træningsdag udelukkende for dem.
Bestyrelsen blev enige om at afholde denne træningsdag d. 2. september.
7. Dette punkt tager vi senere.
8. PH har rettet henvendelse til JEGSTRUP, med henblik på at købe en 50cc luftkølet af
mærket Lehm. Prisen vil være kr. 10.000,-/12.000,-. Der forhandles stadig om prisen på
maskine.
Leje af maskinen vil være kr. 250,- for 1½ time.
9. DMU Race Day, datoen er d. 21. april.
10. Afventer
11. Der var ikke noget

Næste bestyrelsesmøde 21. marts 2018 kl. 19:00

