Referat af bestyrelsesmøde d. 21-09-17
AFBUD: Brian Foss
Referat fra sidst godkendt
Sportsudvalg ved Inger :
Dm/mini rally er vel overstået, det var et godt løb, med en masse positive deltager der kom og roste
prøver osv. Desværre giver dette løb nok ca 20.000 kr i underskud. Det hele druknede desværre i
regn det meste af tiden, så der kommer lidt ekstra udgifter på rep. Af en vej.
Vi skal lære at være bedre til at søge kommunen om tilskud i god tid.
Selve løbet osv. Blev drøftet.
Der blev talt om løb i 2018, og der blev besluttet at enten skal der laves 2 klubrally, eller 1 klubrally
og et evt. DM, men det kommer helt an på hvad DASU kommer med af planer omkring DM.
Inger havde arrangeret officalfest for dem der havde hjulpet klubben i årets løb.
SAS besluttede at give 5000 kr til mindefonden for de to offical der blev dræbt i Randers.
Begynderudvalg ved Brian Foss: Afbud
Aktivitetsudvalg ved Arly og Heino:
Co kart i Roskilde blev aflyst p.g.a for få tilmeldinger.
De prøver begge at finde et sted til julefrokost, Tina lovede at lave opslag og stå for tilmeldinger.
Klubben giver 100 kr pr medlem.
Steffen Nielsen:
Kasserer Tina Foss Nielsen:
Samme status på medlemmer som sidste møde, økonomi var ikke lavet, da regnskab for DM ikke er
færdigt..
Tina og Inger deltager til Dialogmøde på fyn d 27-09.
Martin Nielsen.
Sender forslag til DASU til dialogmødet omkring DM afdelinger til næste år, og hvad ændringer
der evt kommer.
Rally Academy vil gerne lave noget oplæring omkring motorsport, og satser på at låne Antvorskov
til at køre på, og har rettet en forespørgelse om at låne klublokalet til teori d 11-12-11.
En fra bestyrelsen skulle gerne være der op låse op osv.
Martin kontakter dem og spørger hvad de forventer.
Næste klubaften d 04-10 tager Arly og Heino.

Næste møde bliver et kort møde torsdag d 19-10 kl. 19.00 ????
Arly har helt sikkert lagkage med J
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