Referat af bestyrelsesmøde d. 26-11-15
AFBUD: Flemming Hansen og Tanja Foss
Referat fra sidst godkendt.
Sportsudvalg ved Inger :
Laver klubrally i Dianalund d 23-04-16, mini rally i Vestsjælland d 25-06-16, og et klubrally
d 17-09-16.. Så der er gang i en masse der…
Mini rallyet er sammen med KOMO og HAMO, og håber på et DM i 2017.
Inger har søgt sponsor som er positive pt.
Der vil blive lavet træning en gang om måneden fra marts til oktober i 2016, men påtænker at få
stablet et kursus på benene samtidig.. der blev drøftet en del forslag til hvordan dette kunne gøres,
men intet bestemt, så Inger arbejder videre på den ide.. der er er mange forslag i gang.
Inger melder SAS til Aktiv fritid og sportmesse i 2016 og står for den.
Kompetenceudvalg ved Christian Arp:
Kompetenceudvalget pusler også med en del tanker, uden der ligger noget bestemt på nuværende
tidspunkt. Men prøver at lave et oplæg til næste møde.
Aktivitet ved Celine :
Sidste klubaften var med foredrag omkring racerbenzin og olie…
Tina hjalp med Julefrokost d 28-11 som i år bliver på Hotel Frederik i Slagelse, der er 29 tilmeldte.
Økonomi og andet ved Tina
Medlemstal er ikke steget siden sidst..
Vi skal have lavet indkaldelse til generalforsamling klar, og medlemsbetaling for 2016, dette skal
besluttes til næste møde.
Et lille indlæg til et evt. jule/nytårsblad vil være et stort ønske fra alle, så må vi se om der kommer
nok til et blad.
Der skal på hjemmeside osv laves et indlæg, om at hvis man vil have nyheder på mail osv skal folk
selv sørge for at opdatere deres kontakt info..
Martin Nielsen:
Har ikke fået gjort mere ved internet i klublokalet..
Projektor skal indkøbes..
Martin og Tina deltog på repræsentantskabsmøde lørdag d 21-11, alt foregik stille og roligt, og vi
mener der blev valgt nogle gode personer ind i de forskellige grene..
Der blev meldt afbud til Slagelse Idræts råd da ingen meldte sig.
Troels Lund har forespurgt om hjælp til et Historisk Viking Rally d 17-10-16, SAS vil hjælpe i det
omfang vi nu kan.
Martin vil ønske bestyrelsesmedlemmer fortæller, hvis de bliver valgt ind i et eller andet udvalg
under DASU, der på en eller anden måde har med rally at gøre.
Melder dropbox fra.
Flemming Hansen:
Har indkøbt 6 borde hos Harald Nyborg, og leveret dem i klublokalet.

Alle:
Der er to nye grupper i gang under SAS.. den ene er frivillige offical med Erik Nielsen som
hovedmand, og den anden er senior klubben med Troels Lund som hovedmand.
Den nye struktur hos DASU udgør at man kan blive medlem for 100 kr om året, der blev besluttet at
de frivillige skal være gratis, og at klubben sætter 100 kr ind på en speciel konto til hver
undergruppe for hvert medlem der kommer, så de selv kan være med til at bestemme hvad disse
penge skal gå til.
Men dog i klubbens regi og med tilladelse fra klubben.

Celina og Christian afleverede nøgler til klublokalet .
EVT:
Bestyrelsen til 2016 blev endevendt, både formand Martin Nielsen, bestyrelsesmedlemmer
Flemming Hansen. Tanja Foss og Christian Arp er på valg og ingen ønsker genvalg.
Celina trækker sig et år før tid, pga fødsel..
Så i 2016 er der Tina Foss Nielsen og Inger Skjærbæk tilbage ..
Det ser lidt sort ud..
Bo Andersen vil gerne på løbsleder kursus, Martin ringer til ham.
Der skal findes emner til flids og sportspokal ved næste møde..
Talte om at lave et indlæg omkring forsikringer og farlig sport, eller evt et indlæg hvor der
opfordres til at folk tjekker der forsikringer..
Der skal findes en arbejdsdag til at gøre klublokalet lidt pænere, og i fællesskab få playstation osv
sat på plads..

Næste møde er 17-12 kl 19.00 i klublokalet
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