Referat af bestyrelsesmøde d. 12-11-14
AFBUD: Christian Arp
Referat fra sidst godkendt.

Tanja Foss Sportsudvalg.:
Ingen nye medlemmer i udvalget.. og ikke noget særligt nyt.. Teknisk aften hos Uffe for talenter,
blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Men fik så tilbudt at komme til den efterfølgende klubaften hos
Uffe, som var velbesøgt… Lang tid siden, der har været så mange til en klubaften.
Der er på nuværende tidspunkt ikke søgt nogle løb i 2015, da der ikke har meldt sig en løbsleder på
banen, der er klar til at varetage dette. Allan og Martin var til opstillingsmøde i Hedeland, men
kørte hjem, da kalenderen for 2015, skulle fyldes ud.
Maia Aktivitetsudvalg :
Heller ikke noget nyt
Tina har gang i julefrokost d 29-11 , hvor der er 35 tilmeldte.
Der er besluttet at sætte tilskuddet til medlemmer op til 200 kr, da vi ikke har lavet noget andet i år.
Ligeledes betaler klubben bussen til 3500 kr.
Christian Arp :
Afbud Men har lovet at deltage i det årlige repræsentantskabsmøde d 22-11.
Og får besked fra formanden om, hvad klubben mener han skal stemme på.
Martin Nielsen:
Martin synes han savner svar på mails, der bliver sendt til bestyrelsen, så han håber og tror det
bliver bedre fremover..
Martin og Tina skal finde en aften inden længe, og gennemgå regnskabet for DM 4.

Allan:
.
Flemming Hansen:

Tina Nielsen :
Havde regnskab som meget kort blev gennemgået…
Og status over betalende medlemmer.
Budget 2015 blev drøftet, men blev enig om at vente til ny bestyrelse i januar ..og da der ikke er
fastsat nogen aktivitet er et budget ikke nemt at lægge.
Skal huske at prøve at undersøge, hvad en indbruds forsikring på containeren vil koste…
Generalforsamling 2015 bliver d 21-01-15.
Maia er på valg….. mener ikke hun genopstiller, da hun ikke føler hun får gjort den forskel hun
ønskede.
Allan Mortensen …. Genopstiller ikke
Tina Nielsen ………. Genopstiller på nuværende tidspunkt.
Der blev drøftet flidspokal osv.
Til flidspokal er valget mellem Peter rotorblink og hans far eller Martin og Sandra
Sportpokal: brødrene erikson
Men beslutningen skal tages på næste møde

EVT:
Jeanette Kvick har forespurgt om hun må lave et arrangement til fordel for Motorsport for lives, i
Ringsted området… SAS gav grønt lys, bare hun selv tager ansvaret.
Ligeledes var der en forespørgelse fra hende, om hun ikke fik tilskud til julefrokost som medlem, nu
hvor hun havde hjulpet klubben så meget, dette fik hun afslag på.
Fremtid for klubben blev drøftet… det ser måske lidt sort ud, da der ikke rigtig er nogle der vil
deltage i det arbejde, der skal laves for at drive en klub…
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