Bestyrelsesmøde
Dato: 31-01-2018
Sted: Hos Mads
Ordstyrer: Sod
Referent: Annette
Deltagere: Lars, Sod, Mads, Benny, Mikkel, Annette
Fraværende: Klaus
Dagsorden:
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt
Pkt. 2 Økonomi:
Annette har overtaget alt fra Lene, hun vil sørge for at skifte bank til DJS, der er underskrevet vedtægter, referat fra
konstituering og en kontooversigt bliver afleveret i banken. Hun vil herefter få oprettet mobilepay i klubbens navn,
bestilt 3 mastercards og få fat på div. leverandører og skiftet til hendes navn m.m.
Pkt. 3 Banestatus:
Meget positivt, alt går planmæssigt, Kim ved ikke hvornår vi får mere jord, men det betyder ikke så meget lige nu. Vi
startede på 48.000 kr. som skulle bruges på maskintimer, vi er nu på 14.000 kr. Der er lidt udfordringer ved lille bane,
Mikkel kontakter Brdr. Vilmoes om de kan hjælpe med fræsning af spor. Parkfeme: Klaus er på sagen, der er forslag
fra Sod.
I den næste tid skal vi have styr på hegn, politigodkendelse og hjælp fra medlemmer.
Pkt. 4 Klubmesterskab:
21. april 1.+2. afd.
20. juni 3. afd.
22. aug. 4. afd.
1. sept. 5+6 afd.
Klubfest 27. okt.
Pkt. 5 Fremtidige løb:
10. febr. Fastelavn, Sod sponserer fastelavnsboller, Mikkel tønder og slik.
18. marts Billund terræncross, Mads og Ole griller.
Åbent hus, vi finder dato senere.
2. juni og 29. juni Bar Sand.
Vintertræning ved Kim Nielsen, evt. sommertræning også, Mads afventer.
23. juni Sankt Hans/juletrial, måske der skal køres speedcross, bål om aftenen, vi ser på det senere.

Pkt. 6 Ligatøj:
Ligatøj-klubtøj-løbstøj, det er sponsorer og klubben der betaler, tøjet til ungdommen holdes i klubben.
( senere har vi bestemt en egenbetaling på 700 kr.)
Pkt. 7 Støttemedlemsskab og forpligtigelser:
Vi skal markedsføre passive medlemsskaber 200 kr., vi skal indføre ansvarsområder for medlemmerne såsom,
grønne områder, bane, klubhus/toiletter, kiosk/tæller, div. opgaver, hjælp til løb. Lars laver skem over medlemmer
og opgaver, evt. på klubmodul.
Pkt. 8 Markedsføring og åbning af ny bane:
Kontakt sponsorer, Mikkel og Mads arbejder på det, Mads kontakter Søren vedrørende PS skilte, en standard str.
hvad skal det koste.
7. april ÅBNING AF DEN NYE BILLUND MOTOCROSS BANE, der skal sendes invitationer ud til kommunen, alle der har
været en del af processen, vi skal se om vi kan få fat på borgmesteren eller viceborgmesteren som kan klippe den
røde snor. Masser af PR, Billundonline, Midtjydsk ugeavis.
Pkt. 9 Evt.:
27. febr. Mads og Mikkel tager til fondskonference og søger inspiration
4. apr. Hædersbevisning, Mads indstiller,
Mads kontakter Betina og Camilla vedrørende tæller til vores 2 barsand løb og dam løb, Benny har styr på flagposter,
samaritter er fra dansk folkehjælp.

