Referat af bestyrelsesmøde d. 13-10-16
AFBUD: Bo Andersen ikke mødt
Referat fra sidste møde godkendt.
Sportsudvalg ved Inger :
Sidste klubrally er afholdt og det gik rigtig godt, bortset fra en del protester fra div kører… mener
der var lidt besvær med at få klubbens medlemmer til at hjælpe til, og søger en måde man kan få
folk til at hjælpe til..
Løbet fik en god respons og det ser også ud til at være positivt på regn skabs siden..
Inger mener der skal laves 2 klubrally der er tællende til VM i 2017 og måske et DM, som hun
arbejder videre på.
Bestyrelsen havde en lille debat om hvad man gør for at få klubbens medlemmer til at hjælpe til
med diverse løb.
Inger fik til opgave at finde div folk der skal til i en løbsledelse, hvis der skal afholdes DM i 2017.
Begynderudvalg ved Ole Hansen:
Har stadig gang i førstehjælps kursus men måske først til feb i 2017.
Planlægger også en træningsdag til foråret måske sammen med en rallytest.
Ole arbejder videre på disse ting og kommer med en dato.
Aktivitetsudvalg ved Bo Andersen :
Ikke mødt… Men der blev talt julefrokost , Tina lovede at undersøge mulighederne .
Brian Foss:
Ikke noget nyt
Steffen Nielsen:
Steffen mener han har fået styr på div medlemmer i offical klubben, så nu er det bare at holde
trådende samlet.. Husk offical klubben skal inviteres med til førstehjælps kursus..
Alle skal prøve at få div medhjælper ind i offical klubben, hvis der er nye med på opgaver.
Kasserer Tina Foss Nielsen:
Regnskab fremlagt , der er ikke meget nyt i det.. Kommer ud af DMét med et underskud på små 600
kr., skal sende en regning til HAMO på halvdelen..
Martin Nielsen.
Havde ikke nogle punkter der skulle debatteres..
Men spurgte hvem der deltog i repræsentantskabsmødet i Brøndby d 19-11..
Tina og Inger deltager, men der skal besluttet inden, gerne på mail, om hvem der skal stemmes på
til rally udvalget.
EVT:
Inger har talt med Niki Bjerg, og han kommer til næste klubaften d 02-11.
Næste møde er d 01-12 kl. 19.00 på Slots Bjergbyvej 38… til gløgg og æbleskiver..
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