Evalueringsmøde Sæby d.4/10-2017.
Til stede : 64 medlemmer fra F.S.A.S.
Ordstyrer : Thea.
Thea byder velkommen.
Lene. A :
Ros til alle som har hjulpet ved klubbens to store løb. Lene takker klubben for at der er styr på tingene op til
løb .Lene vil meget gerne hjælpe til næste sæson med at være løbsleder på klubbens løb.
Lene opfordrer medlemmerne til at komme med evt. ønsker til næste sæson.
Ang. flagposter, bedre uddannelse. Lene vil evt. selv holde officialsmøder.
Højtalere i depot være bedre.
Kunne have ønsket større opbakning fra medlemmer med arbejdsopgaver/flagposter til løbet i august.
Jimmy.E svarer at p.g.a de store vandmængder har der været store problemer i år. Vil undersøge andre
muligheder ved dårligt vejr.
Bobbel Carsten :
God ide med den nye måde at servere håndmadder på.
God ide med bedre opdatering af flagposter.
Dion :
Hvad er planerne for klubmesterskab sæson 2018 ?
Jonas svarer kan først blive planlagt efter kalendermødet i nov. Der vil satses på, at det køres over 3 afd.
Kurt :
Ang. ambulancefolkene skal være klar til at køre ud, ligeså snart der sker et uheld. Har set flere gange i år,
at de ikke er helt klar med det samme. Med de pressede tidsplaner skal de sidde klar.
Motorsportsfestivalen Super god ide med det runde telt, god plads til alle.
Camilla :
Ang. træning, da det er svært at finde flagfolk, måske dele tiden op, så alle der er ude at træne, bliver nødt
til at hjælpe til. Måske ½ time til folkerace, ½ time til rallycross, ½ time til crosskart og alle hjælpe hinanden.
Alle tilstedeværende syntes det er en god ide.
Dejligt med stort telt, alle udenlandske kørere roser motorsportsfestivalen.
Stefan :
Ønsker større opbakning fra klubbens medlemmer, ang. diverse arbejdsopgaver.
Rasmus :
Super med rundt telt men kan man betale sig fra. at det ikke er klubbens medlemmer som skal sætte samt
tage teltet ned ?
Bestyrelsen vil undersøge dette.
Ang. Bumle/Mcqueen super arrangement, god reklame for klubben.
Thorkild :
Ang. hjælpere, ring efter/til folk og ikke kun skrive på facebook/hjemmesiden. Samt skrive i en ordentlig
tone.

Jesper :
Et godt år, stor ros til alle som har hjulpet.
Håber Lene vil hjælpe til næste sæson.
Håber bestyrelsen vil fortsætte med det gode arbejde.
Stor ros til Jonas og Hans Henrik for lave en god bane.
Hvordan ser økonomien ud ved løbene?
Er det en god ide med folkerace og rallycross sammen ?
Er det for dyrt med elektroniske flagposter ?
Anders:
Ang. økonomi motorsportsfestivalen er tallet ca. som sidste år. Augustløbet ikke helt gjort op endnu.
Ang. som augustløbet blev kørt i år, ikke bestyrelsens plan for næste år.
Elektroniske flagposter er på ønskeseddel. Efter opsigelse ikke brugt så mange penge på bane men er med i
tankerne.
Martin :
Ang. arrangement Mcqueen dejligt at alle forældre/ ungdomskørere hjalp til. Martin vil gerne arrangere
igen næste sæson sammen med ungdomsafdelingen.
Dennis :
Rigtig flot arrangement med Mcqueen, flot klubben kan arrangere dette.
Hans Henrik :
Mange udfordringer med vejret. Stor ros til alle som hjalp til også stor ros til samarbejdspartnere.
Søren :
Var det en ide med evt. opvisning med crosserne i pauser ?
Bestyrelsen god ide vil arbejde videre med dette.
Kl.20 er der fællesmøde med crosserne / speedway / bilklubben.
Deltagere fra crosserne og speedway: 24 personer.
Kurt byder velkommen.
Kurt fortæller hvem udvalget er, det består af: Kurt- Thorkild- Søren- Jimmy- Henrik.
Kurt fortæller om det store arbejde, de har haft indtil nu.
Der er endnu ikke fundet en løsning ang. ny bane men udvalget arbejder hårdt videre.
Crossklubben, speedwayklubben og bilklubben bliver enige om, at det er udvalget som arbejder videre med
dette.
Evt. spørgsmål ang. ny bane kan rette henvendelse til Kurt Nielsen tlf.40811871.
Udvalget vil komme med udtalelse, når der er nyt i sagen.
Aftenen slutter af med kaffe og brød.
Thea takker for det store fremmøde.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 23/10-2017 kl.19 på Ørnedalen.
Karina

