Referat af bestyrelsesmøde d. 04-02-16
AFBUD: Ingen
Referat fra sidst generalforsamling godkendt.
Kort gennemgang af bestyrelsesmedlemmer, og hvad de selv havde og kunne bidrage med i den nye
bestyrelse.
Bestyrelsen blev sammensat således:
Formand : Martin Nielsen ( blev jo valgt på generalforsamlingen)
Næstformand : Steffen Nielsen
Kasserer: Tina Nielsen
Sportsudvalg : Inger Skjærbæk
Bestyrelsesmedlemmer : Brian Foss, Bo Andersen og Ole Hansen.
Der blev lavet et aktivitetsudvalg som Bo Andersen er formand for, det skal prøve at lave
forskellige arrangementer i klubben i løbet af året. Lige fra at få liv i klubaftner, udstilling div
steder, evt. sommerfest/markræs og julefrokost.
Ole Hansen vil gerne stå i spidsen for et begynder udvalg, der skal hjælpe nye kører i gang.
Det blev fastslået at man er begynder uanset alder, bare man ikke har kørt før.
Sportsudvalg ved Inger :
I kalenderen for 2016 er der allerede bookede nogle datoer til div ting i SAS, der startes allerede
d 07-02 med udstilling i Hallen, hvor Iben og Ole kommer med deres bil.
Så er der klubrally i Dianalund d 23-04, dette løb er næsten på plads med prøver osv. Så er der gang
i et minirally d 25-06, hvor der arbejdes med prøver allerede nu.. men der mangler en løbsleder.
Til sidst på året d 17-09 er der et klubrally på banen igen.
Der er planlagt klubrallykursus d 06-03.
Martin Nielsen:
Fortalte om officials og senior klubben, som er starte op med Erik Nielsen som formand for
officials og Troels Lund som formand for senior klubben. Erik har bedt om at få en nøgle selv til
klubben, så de kan holde nogle møder osv., der blev besluttet at holde et møde med div formænd
omkring dette.
Men i første omgang får de ingen nøgler.
Tanja, Martin, Bettina og Ole skal på Dommer/ løbsleder seminar d 07-02.
Martin køber en opdatering til hjemmesiden og en lagerplads på Dropboxen.
Arne Hansen vil gerne være materiel ansvarlig. Der skal stadig laves en form for låge mellem de to
container. De store skilte skal bringes tilbage fra Hedeland, talte om at købe nogle nye selv.
Nye bestyrelsesmedlemmer er nu redaktør på FB, men alle blev også gjort opmærksom på at man
skal passe på med hvad man skriver der.
Der er også lavet email adresse til de nye, og ønsker de visitkort bliver det lavet.
Alle skal selv købe en hvid skjorte, som der skal logo på. Kvitteringen afleveres til Tina.
Brian skal tjekke priser hos ham i Flakkebjerg.
Der er kommet en mail fra Rask omkring klub rabatter og tilbud.
Ole Hansen spurgte om man ikke selv i officials klubben kunne lave et kort tidstager kursus, evt.
ville han gerne det selv.

Alle:
Der blev besluttet at til næste møde skal alle møde så tidligt som muligt, så vi kan prøve at få
rengjort klublokalet..
Næste klubaften i 2016 er onsdag d 02-03 -2016.. Tina tager den.
Næste bestyrelsesmøde er d 10-03 kl .. så tidligt som folk kan..
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