Referat af bestyrelsesmøde d. 31-01-14
AFBUD: Maia Rissberg
Mødet d 29-01 blev aflyst p.g.a af snevejr, så derfor blev der indkaldt til et kort møde, hvor Maia
desværre ikke kunne deltage…

Ny bestyrelse sammensat:
Næstformand : Flemming Hansen
Kasserer/sekretær : Tina Nielsen
Sportsudvalg: Tanja Foss
Snakkede om hvor mange udvalg der skal nedsættes, men blev enige om at vente til næste møde
med at beslutte det…
Tanja Foss: Kom med forslag til at køre Talent 2014 videre, men uden det samme store
mårsætnings niveau .
Flemming Hansen sagde ja til at deltage i dette projekt, som hjælper hvis de unge har spørgsmål
omkring kørsel teknik.
Der blev også foreslået et form for opfølgning , året efter så de evt. kan hjælpes videre men rally.
Tanja laver et oplæg til Talent 2014, inden for de næste 2 uger, da vi har kursus d 15-02, så der
burde dem der er meldt til, få tilbuddet.
Troels Luns har kursuset og Christian lovede at hjælpe til.
Flemming Hansen : talte meget om sikkerhed, især for de nye, talte om at lave en klubaften
omkring dette emne.
Troels Lund: Nåede lige inden han gik ud af bestyrelsen, at søge kommunen om 27.000 kr til en
ny container, vi kan forvente at få et svar omkring marts., derefter beslutter bestyrelsen hvad vi gør.
Martin Nielsen : Status på DM 4 , Martin har søgt Slagelse kommune om 35.000 kr i sponsor
penge, rally centrum bliver på Selandia i Slagelse, da Ringstedet i Ringsted sagde nej tak..
Løbslederne var til møde d 04-01, hvor Martin deltog på vegne af SAS.
Rallyudvalget ville gerne vide lidt om, hvad klubberne havde tænkt sig at lave omkring pr og lign
til DM afdelingerne. Der var forslag om at alle dem der skulle afholde DM; skulle give 50.000 kr til
fælles tv dækning m.m.
Derfor havde Martin hasteindkaldt til dette møde, for han ville gerne høre bestyrelsens mening,
inden han skulle til kursus d 01-02..
Vi blev enige om at vente med at komme med en fællesbeslutning, til vi ser hvad sponsorer der evt.
er med, eller hører hvad de andre klubber kommer med.
Der blev talt en del om dette emne, men endte med at vi skal forholde os passive, indtil der i hvert
fald ligger noget på skrift..
HUSK at opdatere DASU med ny bestyrelse..
Mangler nøgler fra Troels og Torben
Har fået fra Martin Kirkegaard, de nøgler fik Christian udleveret.
Flemming fik en nøgle til containeren.
NÆSTE MØDE er ons 19-02.14

Klubaftner i 2014, Christian påtog sig ansvaret for at være den er kommer og låser op, og låser
igen..
Feb = 05-02
Marts = 05-03
April = 02-04
Maj = 07-05
Juni= 04-06
Aug= 06-08
Sep = 03-09
Okt = 01-10
Nov = 05-11
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