Bestyrelsesmøde 19/4-16 Sæby.
Tilstede: Morten - Jimmy – Anders –Jens – Henrik – Dennis –
Søren – Mads – Jonas – Karina.
Afbud: Stefan – Jimmy.
Referat fra 8/3-16: Godkendt.
Formands nyt:
Der er planlagt arbejdsdage 9-10/-16 kl.17 på Ørnedalen.
Der er flere ting der skal laves, der bliver hængt liste op i
cafeteria med opgaver.
Ambulance/læge og samaritter er bestilt til hele sæsonen.
(Jonas får tilsendt bekræftelse til hvert løb).
Klubbens computer til beregning, Brian lægger program i.
Line er med på sidelinjen til oplæring.
Møder for bestyrelsen planlægges for hele sæsonen.
(udsættes til næste møde)
Økonomi:
Sendes regning til Dasu for afvikling af talenttræning. (30 pers.)
Anders køber papir og patroner til klubbens printere.

Banechef nyt:
Rallycross nyt:

Dennis sørger for kalibrering af støjmåler.
Dennis laver aftaler ang. annoncering/avis/radiospot/Facebook
o.s.v sæson 2016.
Spejdere vil hjælpe til motorsportsfestivalen med oprydning
(skrald og toiletter).
Folkerace nyt:
Jimmy fortæller at annoncering til program er færdigt.
Crosskart nyt:
Forespørgsel ang. beløb til crosskartvideo.
Enig bestyrelse vil på nuværende tidspunkt ikke betale til dette.
Ang. official der skal gives besked til Sofie med antal hjælpere
ang. madbestilling til arrangementer (banefolk-tekniskbilletluge o.s.v).
Stefan Grønhøj’s forældre vil stå for uddeling af officialsmad
hele sæsonen.
Ungdomsafd’s nyt:
Biler/ crosskart bliver færdige til lørdag, meget svært at få
medlemmer til at hjælpe. Kunne ønske mere opbakning.

Kommende arrangementer:

Åbent hus.
Bestyrelsen møder kl. 8. Hjælpere møder kl.9.
Køredragter er gjort klar.
Official er på plads.
Cafeteria står Thea for, Sofie bestiller officialmad.
Løb 28/5-16:
Daniel – Karina – Emil har aftalt at mødes for planlægning og
mødes d.23/5-16 med bestyrelsen til opfølgning.
Der er bestilt labels til skilte til d. 28/5-16. Skilte sættes op 14
dage før løb af Jannick Hejslet.
Flag ‘allé sættes op af Jesper og Jens Bislev.
Walkie-talkier skal tjekkes og der er bestilt flere høreværn. (5
stk.)
Karina.

