Referat af bestyrelsesmøde d. 21-08-14
AFBUD: Maia og Flemming
Referat fra sidst godkendt.

Tanja Foss Sportsudvalg.:
Ingen nye medlemmer i udvalget..
Har haft en yderlig testdag med succes, teknisk aften hos Uffe blev aflyst på grund af ingen
tilmeldinger.. Uffe vil rigtig gerne åben lokalerne for medlemmer, men ser da også gerne der
kommer et par stykker før han bruger en aften på det.
Vi talte om at lave dette arrangement om til en klubaften i oktober.
Status på DM4/ fredag aften hvor der også var klubrally, kørerne synes det var sjovt at prøve dette,
men der var lige lidt manglende kommutation flere steder, som tages op til en evt. anden gang.
Tanja har meddelt at hun ikke magter at lave SM til sep, og holder en pause som løbsleder, på grund
af en lidt dårlig periode i hendes liv.
Bestyrelsen blev enige om at aflyse dette SM, da ingen kan nå at stable noget på benene.
Tanja skriver til DASU, og Martin laver et stykke til Rally info.
Løb 2015 ????
Martin melder klart ud, at han ikke laver DM i 2015, selvom Brian Madsen har forespurgt på en
afdeling, og ville være behjælpelig. Men bestyrelsen mener helt klart at klubben er kørt tom for
medhjælper til sådan et stort arrangement , så det er bedre at holde en pause.
Anders Lysen har stadig gang i noget ”sprint” i Sorø by i 2015, han vil også lave benarbejdet , men
der mangler en løbsleder…
Klubrally datoer i 2015, skal der også snart tages stilling til…
Blev enige om at vente til der kommer indkaldelse til Opstillingsmøde, hvor datoerne jo skal søges.
Bestyrelsen må tage en beslutning pr mail, når vi den tid..
Maia Aktivitetsudvalg :
Afbud.
Julefrokost er den næste ting der skal tages beslutning om, Tina taler med Maia omkring dette.
Christian Arp :
Havde intet punkt…
Martin Nielsen:
Status på DM 4, er en glad og lettet mand over der er overstået, og at det gik godt. Stort deltager
antal, og positive kører.. MEN mener ikke han lige gør det igen, for arbejdet når man er alene om at
lave et DM er alt for stort.. er først ved at indhente flere private ting nu, flere måneder bagefter.
SAS har haft et negativt læserbrev i avisen, efter arrangementet , men det tager vi med ro.
Martin forventer et fornuftigt overskud på Dm ét.
Allan:
Har fået en rabat aftale hjem sammen med PAVA, de vil give SAS medlemmer 15 % afslag på
katalogprisen.
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…

Evt:
Container er sat flot på plads, der er lagt fliser m.m. omkring dem.
Hængelåse skal være almindelige, så evt. indbrud ikke ødelægger hele containeren.
Der må gerne laves hegn, mellem containerne, så tønder m.m kan stå der, uden at være til gene.
Materiel udlån er ok, hvis SAS bliver repræsenteret .
Internet virker dårlig i klublokalet, Martin har haft fat i kommunen, men venter svar.
Hjemmeside udbyder har lavet et eller andet om, så den ikke virker som den plejer.
Martin er træt af udbyderen, og overvejer at finde en ny.
Når han engang får lidt ”feber” går han nok i gang med dette.
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