Referat af bestyrelsesmøde d. 19-08-15
AFBUD: Christian Arp
Referat fra sidst godkendt.
Sportsudvalg ved Inger :
Er i gang med et rallysprint til sidst på året i Dalmose på DLG, måske d 03-10.
Forventer endeligt svar sidst på ugen, om dette lykkes eller ej..
Vil prøve at få fat i nogle af de unge i Dianalund, som ligger og køre lidt dørtræk i byen..
Kompetenceudvalg ved Christian Arp:
Aktivitet ved Celine :
Ikke så meget nyt, hun er blevet gravid (tillykke med det ) og har ikke det store overskud lige i
øjeblikket, hendes planer er at trække sig fra bestyrelsen til næste generalforsamling.
Hun mener kun hun får lavet julefrokosten i år, og ellers har Tina lovet at hjælpe til med det.
Økonomi og andet ved Tina
Månedsregnskab udleveret og status på betalende medlemmer.
Har kigget på nye borde og mener ikke vi kan få dem billigere end i Harald Nyborg..
Flemming Hansen har lovet at købe 6 stk.
Martin Nielsen:
Har ikke fået gjort mere ved internet i klublokalet..
Har fået lavet kommissorium for både aktivitet og sportsudvalg, som bestyrelsen nu mener er ok.
Foreslog vi fik lavet en miniafdeling af Frivillige og senior klub i klubben … ønsker at få lavet
kartotek over de frivillige, og få dem ind i klubben på en eller anden måde.. talte om at få lavet et
nyt medlemskab og tilbyde dem et meget lavt kontingent, en for senior og et for officals.. et uden
DASU dvs uden Autosport og evt et med DASU og dermed får de Autosport tilsendt..
Racing salg har forespurgt om de kunne få et link på klubbens hjemmeside, det er kun ok hvis de
lægger et link til SAS.
Flemming Hansen:
Skal huske at købe 6 borde hos Harald Nyborg..

EVT:
Klubblad er sat på stand by… prøver at lave et til juletid, med året der gik, og få kontingent betaling
og indkaldelse til generalforsamling ud..
Der skal findes en arbejdsdag til at gøre klublokalet lidt pænere, og i fællesskab få playstation osv
sat på plads..

HUSK klubaften d 02-09 Tina lovede af afholde den..

Næste møde er 30-09 kl. 19.30 i klublokalet
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