MMCK
Medlemsordning

Sammen kan vi alt
Vi vil gerne at alle MMCK’er hjælper med de praktiske opgaver, der knytter sig til det
at drive en motocrossklub.
Når vi alle hjælper hinanden, bliver byrden meget mindre for den enkelte, og lige
pludselig har du Danmarks fedeste bane og crossklub.
Vi har længe haft regler om at alle aktive frivillige skal hjælpe til. Reglerne er aldrig
blevet håndhævet, men det bliver de nu.
•

Arbejdsreglerne gælder alle aktive kørere i MMCK. Dette gælder også for 2. klubmedlemmer,
dvs. medlemmer der har licens i en anden klub og er 2.klubmedlem i MMCK.

•

Som medlem i MMCK er du forpligtet til at deltage i mindst 3 arbejdsdage pr. år. Når der er
flere familiemedlemmer med licens på samme bopæl, skal familien tilsammen deltage i mindst
6 arbejdsdage. En arbejdsdag er fra 9.00 til 16.00. En onsdagsvagt 16.00-20.00 tæller for en
halv arbejdsdag. Man skal arbejde min. en halv arbejdsdag af gangen før det tæller med.

•

Ved indmeldelse efter 1. august er medlemmet pålagt 2 arbejdsdag.

•

En flagpost på en løbsdag tæller også for en arbejdsdag.

•

Det er ikke afgørende, at det er dig som licensindehaver, der udfører arbejdet, et
familiemedlem eller anden repræsentant kan gøre det for dig. Men du er ansvarlig for, at
arbejdet udføres til klubbens tilfredshed.

•

Vores største opgaver er normalt at bemande flagposter og finde officials til løbsafvikling,
samt almindelig vedligeholdelse af klubben.
Der er mødepligt til de dage/opgaver, du har fået tildelt. Har du ikke mulighed for at deltage
er du selv ansvarlig for at få bytte din arbejdsdag med et andet medlem eller få et andet
familiemedlem til at møde op. Det er meget vigtigt, at du møder til tiden for at blive registreret.
Du skal selv sørge for, at din tilstedeværelse registreres, hos den ansvarlige fra start til slut, gør
du ikke det tæller arbejdsdagen ikke med. Hvis du ikke lever tilfredsstillende op til dine
forpligtelser over for klubben, kan bestyrelsen indkalde dig til en samtale for at finde en
løsning for hvordan du kan bidrag med arbejdsindsats til din klub. Ønsker du ikke at bidrag
klubben med en eller anden form for arbejdsindsats, kan bestyrelsen vælge at ekskluderer dig
fra klubben.

•

Har du fået tildelt en flagpost er der tilmelding senest 7 dage før arbejdsdagen, til den
fra bestyrelsen ansvarlige, omkring navn og tlf. nr. på dig selv eller din stedfortræder.

•

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i de fastlagte arbejdsdage, kan man
kontakte bestyrelsen om det evt. kan bevilliges, at man arbejder på et andet tidspunkt.

•

Bestyrelsen forsøger fra starten af sæsonen at uddele flagposter div. arbejdsopgaverne til
løbene.

•

Møder du op til arbejdsdag uden invitation er du hjertelig velkommen men det tæller ikke
som arbejdsdag.

•

Disse regler er lavet med gode ønsker og hensigter for alle parter. Reglerne vil løbende
blive tilrettet af bestyrelsen, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder.

•

Hvis du får en dårlig oplevelse på en af dine arbejdsdage, så meld tilbage til bestyrelsen. Vi
kan alle sammen forbedre os, og vi kan lære af både vores og hinandens fejl.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

