
AMK bestyrelsesmøde d. 8/2 – 2012 hos Mc 75
Tilstede: Kaj Lehmann, Bent Andersen, Jan Eriksen, Knud Møller, Max Andersen og Kitti Hørup.

Gæster: Morten Alstrup og Poul Nyrup.

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Bent Andersen

Kasserer: Knud Møller

Næstformand: Jan Eriksen

Sekretær: Det blev besluttet at uddelegere denne opgave til Krause, som vanligt.

Peter Guldberg er ude af bestyrelsen, da han ikke længere er formand for cross udvalget.

Der er på nuværende ikke nogen til at træde i hans sted.

Det er blevet besluttet at formanden indkalder alle med cross licens til et stormøde. På mødet skal 
diskuteres cross’ fremtid i AMK og findes nogle nye frivillige til cross udvalget.

De udvalg der står på hjemmesiden blev gennemgået og det blev påpeget at udvalgsformændene 
skal gennemgå deres medlemmer af udvalgene og få dem rettet til på hjemmesiden.

Det blev diskuteret hvorvidt road racing skal være repræsenteret i bestyrelsen med både 
formanden for road racing (Kaj Lehmann), mini udvalgsformanden (Henrik W. Pedersen) og classic 
udvalgsformanden (Jens Kroon).

Ifølge vedtægterne skal udvalgsformændene sidde med i bestyrelsen, men det bliver mange 
pladser der bliver udfyldt af road racing.

Kaj havde på forhånd snakket med Henrik og Jens om dette og de var nået til enighed om, at Kaj 
sagtens kan repræsentere alle gerne af road racing i bestyrelsen.

RR mini og classic bliver derfor til arbejdsgrupper under Road racing og de giver Kaj besked om de 
ting de gerne vil have taget op i bestyrelsen.

Cross udvalget er som sagt lidt diffust i øjeblikket, stormødet afventes før medlemmerne af 
udvalget rettes til på hjemmesiden.

Trial udvalget består i dag kun af Jens Kristiansen og der hersker lidt tvivl om hvorvidt der findes 
andre i klubben med trial licens.

Der var på generalforsamlingen blevet spurgt til hvor mange kontingent typer der findes i klubben 
og der blev svaret 2. 1. kontingent for medlemmer over 18 og 1. for medlemmer under 18.

Der er dog i vedtægterne oplistet 3. forskellige kontingenter. Den sidste kontingent type er et 
differentieret kontingent.

Det differentieret kontingent bruges til special aftaler og denne kontingent type kan kun bruges når 
bestyrelsen har godkendt brugen af den.



Bent havde været til DM fest i musikhuset med vores DM vindere. Det havde været et rigtig godt 
arrangement og deltagerne havde været positiv stemt. Så alt i alt en dejlig aften. Bent mente at 
nogle af deltagerne havde taget billeder og vil spørge til dem så vi evt. kan få nogle af dem på 
hjemmesiden.

Deltagere til rep. møde er Bent, Kaj Knud og Benny.

Vi har indsendt 2 forslag til rep. mødet.

1. Stemme afgivelse. Vi foreslår 1 stemme for hver påbegyndt 50. medlemmer.

2. Road racing reglementet skal gennemgås hvert år i stedet for hver 2. år

Nu kom vores gæster på banen.

Materialet til RR løbet på henholdsvis Jyllandsringen og Ring Djursland blev kort gennemgået. Det 
hele skulle være klar til arrangementet i ridehuset.

Det blev diskuteret hvor vidt det skulle være muligt at købe billetter til de 2 arrangementer på 
forhånd og om vi kunne håndtere det. Der blev ikke taget en endelig beslutning om det.

Så kom vi til gennemgangen af vores hjemmeside og det produkt Morten Alstrup kan tilbyde i 
stedet for vores nuværende hjemmeside.

Morten viste DTC-Net som et eksempel og de opsætningen muligheder der er i det program han 
bruger. Morten bruger Wordpress til at bygge hjemmesider op med. Der er utrolig mange gratis 
opdateringer og muligheder i programmet da er rigtig mange bruger og der er hele tiden nogen der 
udvikler nye værktøjer som alle andre kan bruge.

Prisen for at få Morten til at lave hjemmesiden er 9.000,00 + moms og abonnementet for 
progemmet er 150,00 + moms pr. måned.

Det blev diskuteret hvad problemet med klubbens hjemmeside egentlig er. Der komme ikke nogle 
nye ting ind fra de forskellige udvalg, så det er begrænset med nyheder. Det er noget alle 
udvalgene og arbejdsgrupperne skal arbejde på.

Morten Alstrup kan ikke skrive stof til vores hjemmeside, da han ikke kender nok til klubben eller 
kørerne. Det ”hænger” derfor på os selv også medlemmerne.

Der var bred enighed blandt alle tilstedeværende om at hjemmesiden trænger til en ansigtsløftning 
så den bliver mere moderne og frisk, at se på.

Der kunne ikke rigtig opnås enighed om andet og det blev derfor vedtaget at der indkaldes til et 
heldags bestyrelsesmøde kun om hjemmesiden og man går ikke hjem før der er kommet en ny 
hjemmeside ud af det.

Det blev på bestyrelsesmødet d. 21/1 2012 besluttet at der skal ligge et budget samt et regnskab 
for hvert arrangement i 2012. Regnskabet skal godkendes af udvalgsformanden og bestyrelsen.

Jens Kroon har sendt det han bruger til Max. Max har prøvet at lave det så bredt at det kan bruges 
af alle grene.

Det er meningen at regnskabet på en eller anden måde skal kunne ses i det samlede regnskab for 
klubben. Det er derfor nødvendigt at det arrangerende udvalg for alle bilag vedr. deres 
arrangement så tallene i deres regnskab og klubbens regnskab stemmer overens. Det er også 



nødvendigt at kontiene i skabelonen kommer til at stemme overens med den kontoplan klubben 
bruger.

Tiden var desværre løbet fra os og der blev ikke opnået enighed i bestyrelsen om dette punkt da 
ikke alle havde været med til mødet den 21/1 – 2012. Emnet bliver genoptaget på næste 
bestyrelsesmøde.


