YTCC.DK
Bestyrelses møde,
Telehøjen 2, Odense
dato. 2016-03-28
Start kl. 16:00

Deltagere:
Anders Jensen
Kenneth Løndal
Bjarne Haa
Tommy Dam Kieffer (Delvis)
Michael Skipper (ref.)

1. Samarbejde i bestyrelsen. (Alle)
-

Der skal stilles forslag om at regnskab skal sendes ud med indkaldelse til
generalforsamling.

-

Samarbejde skal højnes sammen med informationsniveauet.

-

Tommy Informere klubberne har indtryk af YTCC har udspillet klubber mod hinanden.

-

Kenneth tager kontakt til Karin ang. Evt. udspilning mellem klubberne i 2014-2015.

-

Vil klasserepræsentaten anderkende at han har tavshedspligt om ting der drøftes
internt i bestyrelsen? (Såfremt det vedrørte spørgsmål og manglende afslutning på
punkter fra den tidligere klasserepræsentant, ville han rette henvendelse til denne for
at få en afklaring)

-

Klasserepræsentanten stiller spørgsmål om kørerforeningens yderligere bestyrelse,
mener at det er i orden at Bjarne Haa Rasmussen har forsøgt at sætte
klasserepræsentanten i miskredit overfor banerne, BU (Nicolaj Fuhrmann), HU (Henrik
Carlsen), MSS (Karin Niebuhr), HMS bestyrelsesmedlem (Troels Kock Nielsen),
Tidligere Klasserepræsentant (Henrik Valentin) & BU (Alex Stubberup Frederichsen).

2. Opfordring til at klasserepræsentanten, om skriftligt at redegør for hvilke
spørgsmål der mangler besvarelse af øvrige bestyrelse. (Klasserepræsentanten)
-

Der var ingen skriftlige spørgsmål fra klasserepræsentanten. Han gav udtryk for at han
havde fået svar på udestående.

-

Tommy oplyste om han havde fået en del henvendelser fra en række kører, som dog
ønskede at være anonyme, at de var utilfredse med bestyrelsen.
Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne høre fra disse kører, så vi kan høre hvad deres
konkrete utilfredshed går på.

3. Evaluering af reglement forslag fremsendt i november til DASU. (Alle)

-

Evalueringen er at forslag fra køreforeningen ikke alle blev medtaget.
Bestyrelsen er stadig uforstående overfor hvordan gennemarbejdet forslag bliver
overset.

4. Forslag om afholdelse af informationsmøde ifm. Med sæsonens første løb på
Padborg Park. (Alle)
-

Der afholdes informations møde for alle interesseret ved første løb på Padborg lørdag
d. 30 april. Kl. 18:00. Der vil blive serveret en forfriskning til mødet. Mødet afholdes v.
Dennis Nymand. Dagsorden vil blive udsendt 14 dage før på YTCC.DK og FB.

5. Møde med BU og HU. (Bjarne)
-

BU og HU inviteres til et af de kommende bestyrelses møder. Henrik Carlsen og Lars
Jensen inviteres.

6. Kontingent og medlemstal. (Skipper)
-

Dags dato er medlemstallet på 48.

-

Kasse beholdningen er pt. stor da tilmeldingsgebyr til testdag er indbetalt for alle
kører. Kasse beholdningen lyder på 51.861 kr.

7. Klassesponsor situation. (Kenneth)
-

Kenneth oplyser der fortsat arbejdes på at finde klassesponsor. Der er flere
interesseret.

-

Kenneth oplyser at Schmiedmann har betalt deres udestående.

8. Information CRAA. (Bjarne)
-

Thorkild Thyrring har tilkendegivet han igen i år ønsker at deltage i vores klasse. Dog
skal der arbejdes på økonomien inden det bliver en realitet.
o

Løbstilmelding – Sponsorat haves

o

Hotelophold – Anslået til 5.000 kr. – Sponsorat haves

o

Dæk - Anslået til 5.000 kr. – Sponsorat haves

o

Leje af bil – Sponsorat haves

o

Selvrisiko på bil – 85.000 kr.
Køreforeningen vil gå ud fra ”Worst case”. Derfor skal der findes løsning på
hvordan en selvrisiko håndteres. Forsikring af bil eller sponsorat på fuld beløb.
Der arbejdes videre på dette.
Michael undersøger mulighed for forsikring
Bjarne undersøger sponsor til selvrisiko.

9. Teknisk kontrollant for klassen. (Alle)
-

Holdning er at klubberne med indtægterne skal forholde sig udgifter til teknisk
kontrollant. Bjarne informer Kenneth (Smiley). Bjarne tager fat i banerne.

10. Fastlæggelse af næste møde. (Alle)
-

Næste møde bliver inden informationsmøde på Padborg Park.

11. Eventuelt (Alle)
-

Klasserepræsentanten har valgt at trække sig fra bestyrelsen. (Han rejste sig og forlod
mødet halvvejs)

Mvh Michael Skipper på vegne af YTCC bestyrelsen
Tlf. 20940775
Mail: misk@alectia.com

