Nyhedsbrev Marts 2019

Sæsonstart 2019 nærmer sig og der er bag kulisserne allerede
nu gang i en masse tiltag. Der er dannet ny bestyrelse og med
en ny bestyrelse følger nye tanker og ønsker for vores fælles
klub. En del af de nye tiltag og tanker blev offentliggjort i det
nyligt udsendte referat fra bestyrelsesmødet. I dette nyhedsbrev
vil vi forsøge at kaste en lille smule mere lys over, hvad der er
vedtaget i bestyrelsen vedrørende arbejdsdage i sæson 2019.
Der er de seneste år blevet afprøvet forskellige måder at afholde arbejdsdage på, både
tvungne og frivillige metoder. I 2019 forsøger vi os med en helt ny form for arbejdsdage,
således at vi inddrager alle, både store og små, i et stort fællesskab. Formålet med dette
tiltag er at forsøge at holde vores baneanlæg på et vist niveau, samt styrke vores
sammenhold som klub. Dernæst tror vi på at opgaverne bliver mere overskuelige, når de
fordeles ud på en hel sæson og vedligeholdes, i stedet for at skulle udføres på en enkelt
aften. Derudover håber vi på at arbejdsgrupperne på tværs af banerne, kan bidrage til en
større fællesskabsfølelse i klubben. Som beskrevet i aktivitetskalenderen vil vi afholde
nogle klubdage på tværs af banerne, som forhåbentlig ligeledes kan bidrage til at få et
fællesskab i gang mellem store og små.
Der bliver pt knoklet på livet løs for at vende banesporet på Maxi banen på Yamaha Park.
Holdet som står for opgaven er stødt på adskillige udfordringer undervejs, dels vejret og
dels med nedbrud af maskiner. Vi håber at alt snart står klar så vi kan starte op med fuld
musik d. 3. April.
Det er planen at hvert medlem melder sig til at være del af en gruppe og hver gruppe får
en tovholder som administrerer uddelingen af opgaver i løbet af sæsonen. Vi har valgt at
kalde dem kompetencegrupper, da vi håber at medlemmerne vil byde ind med lige netop
deres kompetencer når der vælges arbejdsgruppe. Det vil forhåbentlig højne effektiviteten
i grupperne, samt sikre at alt bliver udført så godt og sikkert som muligt. For Micro
medlemmer, samt de yngste Mini medlemmer, skal der meldes en forælder til en gruppe,
da de er for små til at bidrage effektivt med arbejdsopgaverne. Ved sæsonstart onsdag d.
3. April melder man sig i klubhuset til en arbejdsgruppe, samtidig med at man melder sig til
træning. Kommer man ikke til træning denne dag, melder man sig til en gruppe den første
gang man træner efter denne. Alle medlemmer har pligt til at tilmelde sig en gruppe.
Grupperne bliver beskrevet her, så alle har mulighed for at tænke over, i hvilken gruppe de
kan yde den bedste indsats.

Arbejdsgrupper
Banegruppe Maxi:
Varetager vedligeholdelse af banen gennem hele sæsonen, Yamaha Park. her menes
banesporet samt startområdet.
(Denne gruppe er allerede etableret da den er i gang med at vende banen på Yamaha
Park)

Banegruppe Micro:
Varetager vedligeholdelse af Micro banen gennem hele sæsonen, her menes banesporet,
samt startområdet.

Baneanlæg Maxi:
Varetager vedligeholdelse af baneanlægget, herunder græsslåning og indsamling af
skrald gennem hele sæsonen. Yamaha Park.
Baneanlæg Micro:
Varetager vedligeholdelse af baneanlægget, herunder græsslåning og indsamling af skrald
gennem hele sæsonen. Yamaha Park.
Hegns-gruppe,Maxi:
Varetager reparation, samt vedligehold af hegn på, og omkring hele maxi banen, Yamaha
Park.
Hegns-gruppe Micro:
Varetager reparation og vedligehold af hegn på og omkring Micro banen, Yamaha park.
Stensamler gruppe:
Varetager opgaven at indsamle sten fra baneanlæggene, både Micro, Maxi gennem hele
sæsonen. Yamaha Park.
Ryttergårds-gruppe 1:
Varetager vedligehold af den store ryttergård, herunder græsslåning og indsamling af
affald gennem hele sæsonen. Opsætning af stor telthal.
Ryttergårds-gruppe 2:
Varetager vedligehold af parkeringspladsen, samt arealerne omkring klubhuset, herunder
græsslåning og indsamling af affald. Vedligehold af vaskepladsen, samt
vedligehold/oprydning af containere.
El-gruppe:
Varetager installation, samt vedligehold af el på hele baneanlægget, Yamaha Park
Maskine-gruppe:
Klargøring samt vedligehold af traktorer og diverse maskiner i klubben.
Løbs-gruppe:
Arrangering/organisering af løb på Yamaha Park, både micro og maxi. Herunder
besætning af flagposter.
Flagpost-gruppe:
Her forpligter man sig på at stå med flag til diverse løb gennem sæsonen.
Klubmesterskabs-gruppe:
Organisering af klubmesterskaber på Yamaha Park samt Rødme, både Micro og Maxi.
Herunder opsætning af tæller udstyr.

Rødme-gruppe:
Varetager vedligehold af Rødme banen, herunder stensamling, græsslåning og indsamling
af affald gennem hele sæsonen. Vedligehold/klargøring af banesporet.
Rengørings-gruppe:
Varetager rengøring af klubhus, tæller-huse samt toiletbygning gennem hele sæsonen.
Cafeteria- gruppe:
Varetager driften af cafeteriet, på træningsdage og ved løb. Her vil arbejdsopgaven være
at stå bag disken og sælge varer, samt i enkelte tilfælde at hjælpe til med forberedelsen af
mad inden træning og løb, gennem hele sæsonen.

Vel mødt til sæsonstart 2019.
Bestyrelsen i MCS

