Referat af bestyrelsesmøde d. 20-02-14
AFBUD: Ingen alle mødt
Referat fra sidst godkendt.
Martin Nielsen Formand :
Bad alle bestyrelsesmedlemmer fortælle lidt om, hvorfor de havde valgt at gå i bestyrelsen og hvad
hver især mente man kunne bidrage med i bestyrelsesarbejdet.
Alle havde en god indgangsvinkel for arbejdet i bestyrelsen, så mon ikke der skal komme noget
godt ud af det…
Nye bestyrelsesmedlemmer fik udleveret visitkort af Martin.
Nye bedes købe en hvid skjorte til næste møde, så der kan broderes på den.
HUSK at gemme kvitteringen.
Alle er med administrator på FB, så man hver især kan oprette en begivenhed.
Referat fra bestyrelsesmøder skal lægges ud på hjemmesiden.
Så alle medlemmer kan se hvad vi drøfter, og skal opfordres til at komme med input.

Tanja Foss Sportsudvalg.:
Til klubrallykursus havde hun overdraget rollen som prøvechef til Kenneth Kolbe, men havde fået
udarbejdet en lille skrivelse af Talent 2014, som blev givet til dem der deltog.
Tanja skal kontakte deltagerne efterfølgende, for at høre om de vil være med i Talent 2014.
Gruppen til at arbejde med Talent 2014, skulle gerne bestå af Flemming Hansen, Neller, og
Kenneth., men mangler flere medhjælper til selve Sportsudvalget, så det skulle kunne køre som et
sideløbende udvalg.
Og meget gerne lave et kursus til, da Inger Skjærbæk og Bo Andersen meget gerne vil hjælpe til,
hvis der bliver et så kaldt lynkursus for nye Talenter. Tanja skal lave et nyt oplæg eller en form for
plakat til dette formål.
DASU er netop kommet med et nyt oplæg, om at nye medlemmer kan få 3 mdrs. gratis medlemskab
i DASU, inden man beslutter sig for om motorsporten er noget.
Når oplægget er færdigt, skal det meget hurtigt på hjemmesiden, FB og gerne ophænges forskellige
steder rundt om i byerne.
Der blev oprettet et aktivitetsudvalg med Maia som formand for dette.
Dette udvalg skulle gerne komme med input til klubaftner, fester og udstillinger, i samarbejde med
resten af bestyrelsen..
Flemming foreslog en Egon Svanholt til en foredrags aften, skal spørge ham om han har tid en
aften… eller en eller anden form for teknisk reglement aften…
Alle bedes tænke over et emne til næste møde…
Kalenderen for 2014:
Der er planlagt klubrally i april, som Troels Lund er løbsleder for.
DM d 21 juni, som Martin er løbsleder for
Klubrally i oktober som Tanja er løbsleder for.
Udover det talte vi igen om en evt. sommerfest, datoen skal findes, men det kommer an på løbs
kalenderen. Julefrokost prøves igen den sidste lørdag i nov…
DM 2014:
Martin fortalte at Bettina havde trukket sig af løbsledelsen af personlige årsager, og Troels Lund var
sprunget til i stedet for. Ingen prøver er 100 % hjemme, men der arbejdes på højtryk for at få dem i
hus. Martin bakser stadig med den tv aftale, nogle prøver at få i hus, SAS ved stadig ikke rigtig og
vi vil være med på de betingelser der er fremlagt pt. Men der mangler stadig noget på skrift, så vi
kan tage en endelig beslutning. Dette blev drøftet en del, og savner også at høre den endelige
beslutning fra andre klubber.

Klubmesterskab blev igen drøftet, der blev besluttet at vores egne gerne skulle tælle, og laves to
ekstra små løb, som skal tælle til dette.
Datoer skal findes og fastsættes.
Christian prøver at udarbejde et pointsystem, til klubmesterskabet, der også kommer til at tælle hvis
man er medhjælper til div. Løb.
Streamers: Martin vil prøve at få priser på streamers, der hvor rally pladerne laves.
Alle i bestyrelsen opfordres til at deltage i prøvesøgningen til DM…
Neller har 25 års jubilæum i klubben i år…
Tina spørger Troels om han evt. vil hjælpe med noget der… så vi kan holde lidt til april..

Næste møde er d. 19-03-14 kl. 19.00
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