Referat af bestyrelsesmøde d. 29-06-17
AFBUD: Inger
Referat fra sidst godkendt
Sportsudvalg ved Inger :
Status på DM af Arly da Inger ikke var der …
Der er lidt problemer med et par prøver, så de er gået i gang med at finde nogle nye.. og håber på de
får de sidste underskrifter på Keldstrup og Vollerup prøven.
Økonomien er stadig ikke helt på plads, Martin har tilbudt sin hjælp med at finde sponsor penge.
Klubrally til august aflyses p.g.a. af manglende overskud og tid til at lave det.
Der skal gives besked til de andre klubber.
Begynderudvalg ved Brian Foss:
Unicon har sagt ja til at der kan laves et par træningsaftner der, og der arbejdes stadig på at finde en
tilsvarende i Skælskør..
Havde haft travlt med at være med i at lave Le mans, hvor der blev udstillet bil, co cart og der var
stillet storskærm op, men der kom faktisk ingen mennesker. Så det skal nok ikke gentages.
Spurgte om tilladelse til at købe et telt til lignende arrangementer og det blev besluttet.
Brian undersøger en pris.
Aktivitetsudvalg ved Arly og Heino:
Prøver stadig at få Sten Andersen til at komme til en klubaften til efteråret, eller måske Ole
Frederiksen.
Har undersøgt en aften med co kart i Roskilde og køre et Leman en aften..
Der skal laves et opslag med bindende betaling osv..
Beløbet er 250 kr pr medlem og 400 for ikke medlemmer.
Steffen Nielsen:
Kasserer Tina Foss Nielsen:
Havde regnskab med, er nu godt 60 betalende medlemmer, ikke så mange som sidste år ved samme
tid.
Forespurgte omkring o-løb, da hun mente at havde forstået på de nye, at SAS ville gå ind og være
aktive omkring O-løb, det blev besluttet vi ikke laver disse løb.
Så kan de lave et udvalg i 2018 hvis der skal være O-løb.
Martin Nielsen.
Rally result søger medhjælper, hvis klubben har nogen der vil læres op så vil der blive et kursus i
Roskilde på et tidspunkt.
Så gruppen kan hjælpe til på Sjælland.

Næste møde bliver et kort møde torsdag d 17-08 kl. 19.00 ????
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