Lunderbjerg Motocross Klub
Bestyrelsesmøde den 8. februar 2017
Sted:
Peter Hansen
Deltagere:
Mogens Rasmussen (MR)
Dorte Fog Nielsen (DN)
Poul Møller Jensen (PJ)
Jesper Larsen (JL)
Andreas Nielsen (AN)
Peter Hansen (PH)
Fraværende:
Ingen
Valg af referent: Dorte
Ref. fra bestyrelsesmødet d. 11. januar 2017, blev godkendt og underskrevet.
1) Tilbuddene fra HS Dræn, Bygmester Ove J. Jensen og Ørum Maskinstation blev gennemgået. En enig
bestyrelse valgte HS Dræn. MR vil prøve at presse prisen lidt mere ned.
Bestyrelsen indkalder til infomøde lørdag d. 18. februar kl. 1000, via hjemmesiden og FB.
Der vil blive søgt om tilskud fra kommunen til projektet, dette skal gøres senest 1. april 2017.
Dato for standerhejsning vil blive bestemt på næste bestyrelsesmøde.
2) JL er ved at få klubbens regnskab implementeret i det nye regnskabsprogram Dinero. JL synes at det
ser ud til at være nemt at arbejde med.
3) Quad kørerne har spurgt PH, om det kan lade sig gøre at afholde et af deres DM på LMC banen. Dette
må bestyrelsen desværre sige nej til, da banen kun er godkendt som træningsbane.
Team West Side har kontaktet PH, og spurgt og de kan leje banen til én af deres træningslejre 1. og 2.
april. Ønsket er imødekommet, imod at vores egne kører får lov til at køre med om lørdagen. Der er
enighed om at teamet skal give kr. 3.000,00 i leje + kr. 100,00 for strøm pr. bil. Da der for klubbens
vedkommende er vedligeholdelses omkostninger forbundet med dette. PN-el vil blive spurgt om han vil
sponsere el-tavler til brug i denne weekend.
4) DMU meldte afbud til aftenens møde. DMU vil gerne at vi fremkommer med tre datoer, så de kan have
mulighed for at vælge én af dem. Det blev følgende: 1. marts, 15. marts og/eller 22. marts.
5) PH og PJ deltager ved repræsentantskabsmødet d. 4. marts.
6) 1. og 2. afd. af klubmesterskabet blev fastsat til 13. maj. Samme dag vil klubben afholde åbent hus.
7) Klubben deltager ved Open by Night her i byen.
8) Markrace, JL kontakter FMCK, for at aftale en dato, og sikre os at det er FMCK, som er arrangører af
markrace. LMC forslår lørdag d.16. september.
Klubben har lov til at holde åbent for træning på 5 søndage. Der er forslået følgende datoer: 2. maj, 14.
maj, 30. juli, 6. august og 22. okt. Der skal dog sendes en ansøgning til kommunen for de pågældende
datoer.
PH/JL indhenter børneattester.
PH har købt ny pc til klubben. DN sørger for at få installeret tidtagersystemet Orbit.
Næste bestyrelsesmøde: datoen kommer senere, afholdes i klubhuset.
Referatet er godkendt af:

