Referat af bestyrelsesmøde d. 23-03-17
AFBUD: Brian og Steffen
Jørgen Olsen var indbudt til at komme, og fortælle lidt om nogle tanker, han og en Jørgen Olsen
havde gjort sig omkring at tage O-løb op i klubben igen. Begge to har tidligere været medlem af
klubben og kørt O-løb, og har nu fået lysten og tiden tilbage til at prøve dette igen.
Deres ide var at melde sig ind i klubben, og få deres licens og prøve at deltage i et par løb rundt
omkring for at få opdateret regler osv.. derefter mener de SAS skulle gå ind i O-løb igen med dem
som medhjælper.
Derefter forlod Jørgen igen lokalet.
Martin giver besked tilbage til Jørgen..
Referat fra sidst godkendt
Sportsudvalg ved Inger :
Ikke så meget nyt, håber på prøverne til DM skal er hjemme, der arbejdes stadig på hoved sponsor.
Medieaftale med Race Media er på plads.
Klubrally i Dianalund d 13-05 er på plads. Bo og Bettina er løbsleder.
Inger savnede nogle dokumenter fra Dropboxen som var flyttet, Martin flytter dem tilbage.
Klubaften d 05-04 har Inger bedt om at dem der har søgt prøver kommer og får afleveret papir med
underskrifter, så trådende kan samles..
Inger og Arly tager denne klubaften.
Begynderudvalg ved Brian Foss:
Aktivitetsudvalg ved Arly og Heino:
Arly har efter Heino`s forslag, kontaktet Steen Andersen om at komme til en klubaften og holde et
lille foredrag, datoen er ikke fastsat men juni/sep er et godt bud.. Arly afventer svar.
De har også foreslået en co-kart aften til sommer, som de arbejder videre på.
Steffen Nielsen:
Kasserer Tina Foss Nielsen:
Havde regnskab med, er nu godt 50 betalende medlemmer, ikke så mange i forhold til at sæsonen
starter nu.. Skal sende opdateret medlemsliste til Martin.
Husk at spørge Steffen omkring offical og senior klubben.
Efter et gratis prøvemedlemskab koster 6-700 kr at blive medlem af klubben.
Klubbens konto nummer skal på hjemmesiden.
Martin Nielsen.
Spurgte om vi skal beholde Rally east navnet som vi købte sidste år, det blev besluttet at betale det
igen i år.
Martin og Arly deltager i Sports Team Slagelses aften.
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