Referat af bestyrelsesmøde d. 10-03-16
AFBUD: Ingen
Startede med fælles rengøring, spiste lidt pizza, mens der blev holdt et lille møde med formanden
for offical klubben Erik Nielsen, der blev der drøftet diverse opgaver o.lign som den del af klubben
kunne stå for. Erik forlod mødet igen da bestyrelsesmødet startede..
Referat fra sidste møde godkendt.
Sportsudvalg ved Inger :
Kæmper for at få de sidste tilladelser på plads til klubrally d 23-04 i Dianalund.. men arbejder hårdt
videre sammen med Bo.. er i gang med polititilladelser osv.. men forventer helt klart det hele falder
på plads. De opfordres til at lægge deres dokumenter på dropbox. Inger er i gang med div brochure
med annoncør til klubrallyet..
Mini rallyet arbejdets der sideløbende på, sammen med andre klubber Bettina Poulsen er løbsleder
på dette løb, indtil videre er der 20.000 kr i sponsor penge.
Begynderudvalg ved Ole Hansen:
Ole har haft afholdt et klubrallykursus d 06-03, med stor tilslutning.. der blev udskrevet 25 1 . dags
licenser denne dag.. Synes selv dagen gik ok, men der var selvfølgelig et par begynderfejl, som alle
kan lære af til næste gang.. Ole vil tage ud til de næste par klubrallyer og se om der er nogle af dem
der var på kursus der deltager, og evt. hjælpe hvis der er spørgsmål.
Overvejer at lave nogle træningsaftner for klubrally kører.
Ole skal meldes på 373-374 kursus, som er et sikkerhedskursus.
Aktivitetsudvalg ved Bo Andersen :
Ikke så meget nyt herfra, har travl med klubrally..
Men vi skal have lavet en jubilæums aften for Michael Birch.
Brian Foss:
Skal skaffe et overslag over pris på tryk på tøjet, men lige nu opfordres alle der ikke ha ren hvis
skjorte til at købe en og komme med kvitteringen… så skal der SAS logo på.
Steffen Nielsen:
Har været på teknisk kontrol kursus, men mangler lige lidt hjemmearbejde.. som skal laves på
nettet. DASU ved ikke selv helt endnu hvordan skal gøres færdig, så han ved ikke helt hvornår
licensen er i hus.
Kasserer Tina Foss Nielsen:
Havde regnskab med, har pt 59 aktive betalende og 14 kontingens frie.
Blev enige om at til div. Arrangementer dækker SAS forplejning, hvis forbruget er med brugt med
sund fornuft.
Vi skal have lavet et velkomstbrev til alle nye medlemmer.
Martin Nielsen
Havde ikke de store punkter denne gang.
Men havde kort med kunderabat til Rask bilsyn, som alle medlemmer skal have tilsendt , og skal
have lavet nogle lignende medlemskort til alle medlemmer, så man kan se de er medlem i SAS.
Havde også 3 forslag med til sponsorpakker , som dækker alle løb i årets løb, og annonce på
hjemmeside osv.. Martin vil lave oplægget færdigt..

EVT:
Der blev udleveret nøgler til alle men mangler 2 til klublokalet.
Næste klubaften i 2016 er onsdag d 06-04 -2016.. Tina tager den.
Næste bestyrelsesmøde er d 28-04 kl. 19.00
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