Medlemsmøde Sæby d. 13/3-2017.
Tilstede: Jonas-Thea-Mads-Henrik-Jens-Dennis-Søren-Jimmy-Anders- Karina.
Antal fremmødte medlemmer ca. 55.
Thea byder velkommen og der uddelegeres opgaver sæson 2017.
Vaske/tælle op på veste/ køredragter/handsker/flagkasser : Ib
Festen fredag uge 30 : (der er fundet barpersonale-musik-ølvogn): Kim Morgan-Camilla Andersen-Simon
Max -Mia- Sofie-Jannick. (Thorkild leverer trailer og Morten Lindrup leverer minilæsser).
Festen lørdag aften : ( der er fundet barpersonale- musik og Sofie undersøger med mad) :
Stå for officialmad til løb og andre arrangementer: Sofie bestiller mad. Jesper (Stefan’s far ) står for
udlevering / oprydning før og efter.
Udskiftning af vinduer flere steder. Gennemgang af badevogne og boder : Mathias og Dunse.
Alt strøm til motorsportsfestivalen : Jimmy Elbo og venner.
Reklameskilte sættes op, tages ned, rette dato’er til motorløb: Rasmus Nielsen, Simon Max og Jannick. (
sættes op 14 dage før arrangement og pilles ned i ugen efter). Kurt undersøger ang. ansøgninger.
Fadøls anlæg til løb : Thorkild Kristensen.
Optegning af ryttergård til motorsportsfestivalen : ?
Hente /opsætning / afprøvning af højtaleranlæg til motorsportsfestivalen : Jannick-Mads-Peter Morgan.
Opsamling af affald, opsætning og tømning af skraldesække under og efter løb ( uge 30 + august løb ca. 6
personer).
Udkørsel af varer til boder : Peter ( jonas’s far) + 1 mere ?
Tombola : Mia og Ann. ( har container fra Tylstrup til dette. Thea snakker med NH-lift., skal flyttes frem og
tilbage).
Efterse / reparere publikumshegn og flagposter : Bobbel Carsten og Far Jørgen Tvilling.
Hjælpere åbent hus : Simon Max og Karina.
Kranbil tjekkes/ serviceres : Jimmy Jensen.
Fejebil tjekkes/serviceres : Jonas og Brian Andreasen.
Grader tjekkes / serviceres/smøres : Dunse.
Rendegraver tjekkes/serviceres: Kim.

Banen’s internet tjekkes/serviceres : Mathias.
Lamper i master serviceres : Mads + 1 mere ?
Græsklipning hele området : Jimmy-Jonathan- Morten – Brian. Kurt klipper skråningerne.
Billethuset/information : Karina.
Sørger for kage til arrangementer : Sofie.
Servicerer FTZ : Bjarne.
Udtrækning til løb : Jens Paner og Åberg. ( Rasmus undersøger).
Madbestilling til alle arrangementer sæson 2017 : Sofie.
Mcqeen arrangement onsdag i uge 30 : Kurt Jensen og Martin. ( bilerne er bestilt ) samt
ungdomsafdelingen.
Rengøring af toiletter/ bad mandag- tirsdag-onsdag i uge 30 : ?
Rengøring af toiletter/bad torsdag-fredag-lørdag-søndag i uge 30 : ?
Vurdering af asfalt på starten : Jonas og Thorkild.
Nye striber på starten : Thorkild og Peter Larsen.
Opsætte flag på bane/ flagalle’: Jannick + 1 mere ?
Hjælpere til cafeteria/boder til alle arrangementer(træning7klubmesterskab-minilemans-løb). EA bestiller
varer. Lisbeth Lindrup er tovholder. Mia- Sofie.
Klubbiler repareres : Tager en bil med hjem og gør klar: Dennis DC- Jannick-Brian AndreasenRasmus/Simon.

Kurt orienterer angående nyt omkring ny bane.
Hans Henrik Turbo vil arrangere kursus ang. flagrapporter og førstehjælp. Finder sted midt i juni.
Simon spørger til plakater ang. åbent hus. Da disse skal komme fra DASU, vil Thea rykke for dette.
Thea takker for det store fremmøde og minder om arbejdsdag d. 25/3 kl.8.30 på Ørnedalen.
Karina.

