Referat af bestyrelsesmøde d. 19-03-14
AFBUD: Ingen alle mødt
Referat fra sidst godkendt.

Tanja Foss Sportsudvalg.:
Der er ingen der henvend sig selv, efter opfordringen på fb, så skal i gang med en ny opfordring for
at finde medlemmer til udvalget.
Tanja har klubrally kursus, og testdag lørdag d 22-03…fra kl. 12-15 er der åbent for alle der har lyst
til at komme og teste deres bil.
Tanja skal være bedre til at få budskabet ud, på diverse hjemmesider osv.
Der skal hjælp til, for at få lavet en plakat er eller lign. Omkring det nye DASU tiltag, om kom
hurtig i gang med 3 mdrs gratis prøvemedlemskab… satser på at lave et kursus igen i slutningen af
august, så kommer det til at passe med gratis medlemskab resten af året.
Kursusdeltager fra sidste klubrally kursus er inviteret til at komme d 22-03.
Tanja har allerede sat div. Datoer på tema aftner, til talenter omkring sikkerhed + rallysyn og 2 test
kørsel mere.
Husk at maile listen med datoer til alle andre i bestyrelsen.
Tanja har talt med TA styling omkring streamers, og skal prøve at høre prisen på dem. Og huske at
spørge om en evt. medlems aftale rabat.
Maia Aktivitetsudvalg :
Har heller ikke fået nogen frivillig respons på opfordringen til at melde sig.
Hun har ikke rigtig nogen ideer om, hvem der evt. kunne tænke sig at komme i dette udvalg, men vi
talte om hun skulle spørge Inger Skjærbæk og Iben om de kunne tænke sig at hjælpe til.
Evt med at lave en sommerfest, som samtidig skal være en tak for hjælpen fest, for dem som har
hjulpet til DM´et. Datoen bliver engang i august.
Maia har haft kontakt med Gerlev legeland, omkring udstilling til august, men har ikke rigtig fået
nogen tilbagemelding.
Christian Arp :
Har fået lavet klubmester reglerne , og de vil blive offentlig gjort med det samme.
Christian er listefører på disse regler, men det medlemmernes egen opgave at sende en resultatliste
til ham..
Martin Nielsen:
Berettede kort omkring at Troels er i gang med klubrally d 27-04.
Rallycentrum bliver på PAVA.
Har prøverne hjemme, og tingene glider som de skal. Koldsø og PAVA bliver sponsor.
Martin skal prøve at spørge omkring prisen på streamers, der hvor han fik lavet rallyplader sidst.
Status på DM … SAS laver selv TV aftale, økonomien ser lovende ud på nuværende tidspunkt.
Prøvemæssigt ser det også ok ud nu..
Martin og Allan deltager i Slagelses kommunes sportsmøde, har selv meldt dem på.
Fortalte vi har fået 27.000 kr af Slagelse kommune, som Troels søgte, til en ny container.
Nisseringen holder 50 års jubilæum d 22-03, Tina sørger for gave og Martin kører derned.

Allan:
Er i gang med medlems aftaler diverse steder, men er i tvivl om hvor han skal spørge..
Dette blev drøftet, og han arbejder videre på dette.

Flemming Hansen:
Vil lave en klubaften omkring sikkerhed, men har lige hørt der en meget erfaren svensker der tager
rundt og laver disse foredrag. Så vil lige kontakte DASU, om det er noget man evt. kan få tilskud
til..
Hvis vi skal holde en aften med ham, skal det være for det meste af Sjælland, evt. mod tilmelding
og entre. Også skal vi finde et egnet lokale.

EVT:
Talte en del omkring tonen og kommentar på fb, og lignende offentlig steder..
Alle i bestyrelsen opfordres, til at passe på med, hvad man skriver og siger i de offentlige medier.
HUSK skjorter til næste møde…..

Næste møde er 16-04 kl. 19.00
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