
AMK bestyrelsesmøde den 28/1 hos MC 75. 2012 
                                                                  
Fraværende Knud Møller, Benny Haslev, Henrik W.Pedersen og Jens Kristiansen
Kaj afholder sammen med RR udvalget licens kursus i Hammel den 17 marts. Information følger 
på AMKs hjemmeside.

Jan har været i kontakt med Touring folkene vedr. fremsendt regning. En afklaring er på vej, da vi 
normalt ikke betaler, men bytter ydelser med hinanden.

AMK deltager som sidste år i racing udstillingen i Ridehuset. Jan har aftalt, at vi kun betaler halv 
pris for AMKs stand.
 
Formanden deltager sammen med vore DM vindere i byens fest for årets mestre, som afholdes i 
musikhuset.

 Et opstillingsmøde/formøde til DMUs rep. møde afholdes i Randers, og her vil Bent naturligt være 
AMKs mand.

Der bliver skrevet en ansøgning om tilskud til omgangstæller udstyr. Bent udfærdiger en 
ansøgning.
 
Regning til kører for manglende arbejde i forbindelse med cross træning i Randers er endnu ikke 
afsluttet.
 
Der blev kort orienteret om et nyetableret PR-udvalg, der som eneste opgave vil forsøge at give 
vort løb på Jyllandsringen et løft. Mere information følger.
 
Det blev besluttet at invitere Alstrup til AMKs næste bestyrelsesmøde for at tage en snak vedr. 
AMKs hjemmeside.Dette i erkendelse af et ønske om bedre komminikation i AMK.
 
AMKs udvalg har ikke været gode til at afholde årsmøder,hensigten var at de fandt sted årligt, lå 
om efteråret og som en slags evalueringsmøde.Der blev lovet en opstramning.
 
Budget for hver enkelt arrangement samt regnskab for samme skal forefindes i 2012. Dette for at 
kunne holde styr på økonomien i de enkelte stævner.
 
Formanden opfordrede udvalgene til at gennemgå deres medlemmer, få lidt orden i eget hus, 
hvem er med og hvem ikke.
 
En snak om slankning af hovedbestyrelsen blev ikke afsluttet, men budskabet var vel egentlig 
enkelt.Kun valgte bestyrelsesmedlemmer deltager i hovedbestyrelsen, alle andre i udvalgene.
 
Årets AMK aktivieter bliver lagt ind på hjemmesiden.
 
VI forsøger at etablere et officials udvalg der favner alle grene.AMKs udvalg skal samarbejde om 
en official Bank, hvor Kitty sammen med bestyrelsen skal få sat struktur på sagen.
 
Formanden finder deltagere til rep. mødet i Horsens. I denne forbindelse indsender AMK forslag 
om stemmer i fohold til medlemmer, det synes vi er mest retfærdigt.
 
I forbindelse med AMKs generalforsamling blev vore vedtægter gransket. En enkelt justering 
ønskes godkent af generalforsamlingen, hvor 6-1 skal opdateres til nutid, så kun hjemmeside 
nævnes vedrørende indkaldelse.
Referent.Krause


