Referat - Møde i Cross klubben
Dato: 12-11–18
Sted: BMCK
Ordstyrer: Lasse Christensen
Referent: Lasse Christensen
Deltagere: Anette, Mikkel, Lars, Lasse, Christian

Fraværende: Ingen
Dagsorden:

I. Konstituering af nye medlemmer i BMCK bestyrelse, samt forventningsafstemning.
Kassere : Anette Nedergaard Jensen,
Bestyrelsesmedlem : Lars Fanø Dahlmann,
Næstformand : Mikkel Jakobsen,
Sekretær : Lasse Christensen.
Husk at hjælpen hinanden.
II. Miljøgodkendelse/ Lukket lillebane.
- Christian forsøgt at få fat i Ulla Berg, som har ansvar for miljøgodkendelsen til lille bane. Dog
uden held. Kim (Entreprenør) har lovet at stakke volde, dog har han endnu ikke påbegyndt
arbejdet.
- Naboerne skal have underretning omkring, at klubben kan lukke ved en speciel begivenhed.
Derudover skal der findes en dato for volde. Nuværende dato: 1. April 2019.
- Sydlige vold ved lille bane, har første prioritet da den skulle have været færdig 1. April 2018,
de resterende volde har vi til 1. April 2019.
- Christian forsøger at få kommunen til at omskrive miljøgodkendelsen
- Skulle alt gå galt, søger klubben (Christian) om dispensation omkring kørsel på lillebane.
- Christian holder bestyrelsen løbende orienteret omkring miljøgodkendelse, lille bane og
volde.

III.Økonomi ( Forventede udgifter 2019 )
- Der forventes at der bruges penge på klubmaskiner.
- Lokaleudgifter: 16.500,- kr
- Renovation: 3.100,- kr
- Forsikring DMCU: 3.700,- kr
Alt ialt: 23.300,- kr
Indtægter for kontingenter 2018 - 30.000 - 35.000,- kr forventes det samme i 2019
IV.Målsætning for medlemstal sæson 2019
- Medlemmer 2018: 64 kørere
- Målsætning for 2019: 85 medlemmer.
a) Hvordan får vi nye medlemmer
- Klubmaskine / leje af klubmaskine
- Tavle med tider ved brug af transponder system. (Christian + Lasse) Derudover skal der
findes priser inden den 23/11 2018
- Sociale medier (Lasse)
- Grafik (Lasse og Lars)
- Åbent hus (Plakater, sociale medier osv.)
- Facebook gruppen (Offentlig? Lukket?)
- Facebook side istedet for en gruppe. Evt for at nå længere ud. (Lasse)
b) Hvilken målgruppe sigter vi efter
- Børn og forældre.
c) Fornyelse i klubben til medlemmerne
- Som nævnt før, såsom tavle til tider og klubmaskiner.

V. Ansøgning af §§ 18 Midler.( Ansøges senest 23-11-2018 )
- Tilskudsregnskab skal indsendes pr 1/12 2018
- Lokaletilskud
- Fondtilskud

- Landdistrikt midlerne ( evt til klubhus?)
- Unge tilskud
Mikkel står for ansøgning.
Tilskud af klubcykler, 23.000,- kr
( Ansøges senest 23-11-2018 )
Forslag
a) Tidstavle til omgangstider
b) Hegn til sikring af volde.
- Mikkel kontakter energinet omkring hegnet omkring banen.
c) Tilskud til fornyelse af klubhus og faciliteter
- Vinduer (Hvis dette skal være en mulighed, skal Lennart holde vinduerne tilbage)
d) Eventuelt andre forslag…
- Klubmaskiner (65-85 og evt 110cc/125cc lav effekt)
VI. Generalforsamling DMCU 2018 Grimhøj D. 18-11-2018 kl 09:00
- Christian og Lars tager til generalforsamling. ( måske Lasse og måske Benny Møller)
VII.Eventuelt.
- Dommer (Sod og Benny, de skal spørges om de stadig gerne vil.
- Sponsorater i 2018 har indbragt 17.000 kr. - Anette gennemgår konto for sponsorater
- Sponsorkontrakter samt præsentation.
- Sponsorliste samt sponsorpakker (bronze, sølv, guld og platinium)
- Bar sand skal overvejes om skal droppes.
- Westcoast MX til klubtøj, Pris:
Voksen: 719,20 kr + moms + tryk
Barn: 639,20 kr + moms + tryk

VIII.Mødet hæves.

