Referat af bestyrelsesmøde d. 16-04-14
AFBUD: Maia og Flemming
Referat fra sidst godkendt.

Tanja Foss Sportsudvalg.:
Har afholdt testdag og klubrallykursus for 3 deltager… Testdag igen en sjov dag, men med få
deltager.. Holder testdag igen inden længe.. Kan ikke rigtig gennemskue hvem der egentlig er med i
Talent 2014, men vælger at kører dette arrangement færdigt i 2014, så må vi se hvor mange der
dukker op.. Datoerne for de forskellige arrangementer er fastsat og bliver gennemført disse dage..
liste er sendt til bestyrelsen.
Aftale med Uffe Colbe og Flemming Hansen er aftalt, prøver stadig at få fat i nogle medlemmer der
vil være med i sports udvalget, men udvalget er meget lille.
Har prøvet at få priser på streamers , de vil koste ca 20 kr pr stk.. så det lægges stand by.
Tanja har lovet at være styrmand på, at den gamle container bliver tømt.
Maia Aktivitetsudvalg :
Afbud.
Christian Arp :
Omtalte nogle skilte der var blevet brugt ved sidste DM, hvor man ugen før havde sat skilte op,
rundt omkring i byerne, og huskede folk på , der skulle køres rally ugen efter i et tidsrum.
Martin Nielsen:
Rallysprint i 2015, Troels Lund har talt med Anders Lysen omkring et sprint der skulle køres i
2015, omkring Sorø og meget gerne gennem byen.
Martin Nielsen arbejder videre på dette, og hører Anders omkring muligheder osv.
Status omkring DM 4, Har sendt ansøgning til Slagelse kommune omkring tilskud, men ikke fået
svar, forventer ikke det kommer på møde før juni. Nogle sponsere er på plads, men mangler stadig
en del, der bliver arbejdet på. Bestyrelsen gennemgik et budget over DM 4, og det ser fornuftigt ud,
hvis ellers tingene falder på plads.
Der blev brugt en del tid, på snak omkring DM..
Martin har været til reception i Næstved motorklub, og hos PAVA.
Martin savner en kontakt person på skolen, men søger selv efter pedelen på nettet.
Allan:
Mener at den rabataftale er meget svær at få i hus, men prøver stadig forskellige steder.
Der er nu indkøbt 2 stk container som står hos PAVA. Og den gamle er solgt.
Den gamle skal tømmes så den kan blive fjernet, og de to nye skal indrettes.

Flemming Hansen:
Afbud

Tina Nielsen :
Havde regnskab som meget kort blev gennemgået…
Og status over betalende medlemmer.
Skal huske at prøve at undersøge, hvad en indbruds forsikring på containeren vil koste…

Dette var et meget kort møde..

Næste møde er 28-05-14 kl. 19.00
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