
Bestyrelsesmøde Ørnedalsbanen d.20/11-2017 kl.19. 
 
Tilstede : Jan- Stefan-Mads-Jens-Henrik-Dennis-Thea-Jonas-Jan-Karina. 
Afbud    : Søren- Jimmy. 
 
Thea : 
Stefan- Rasmus – Thea været til repræsentantskabsmøde i Horsens. 
Klubben havde tidligere lavet aftale ved møde i Hobro, hvor der var deltagere fra 6 klubber og formanden 
fra banesportsudvalget Nikolaj Fuhrmann. 
På dette møde blev man enige om, hvem klubberne skulle indstille til banesportsudvalget. 
Der var alle tilstedeværende blevet enige om (lovet hinanden) at indstille Jens Kim fra Nysum og Rasmus fra 
FSAS. 
Så bag om ryggen på FSAS havde der åbenbart været et møde i Nysum, hvor man derefter kontaktede 
nogen af de andre klubber for at ændre mening men uden at kontakte FSAS angående dette. 
Men til repræsentantskabs mødet var der pludselig nogen som havde ændret mening UDEN at underrette 
FSAS, selvom flere klubber vidste det allerede om tirsdagen. 
FSAS fandt først ud at det under afstemningen. Måske klubben havde stemt anderledes hvis vi havde vist at 
der var ændret i aftalen. Så et ord og håndslag er der åbenbart forskellige meninger om hvad det betyder. 
Så FSAS fik ikke nogen ind i banesportsudvalget. Så bestyrelsen er enige om at kigge sig godt over skulderen 
næste gang noget skal besluttes eller aftales med nogen. 
Thea sender brev til de klubber som var med da aftalen blev indgået og til Nikolaj Fuhrmann. 
 
Ang. Søgning til NEZløb i crosskart. Klubben havde fået oplyst forkert dato. Vil forsøge igen sæson 2019. 
 
Foreløbig løbskalender sæson 2018 blev fremlagt. 
Bestyrelsen enige om at kalenderen ser fin ud. 
 
Generalforsamling lørdag 3/2-2018 kl.13 holdes i trafikcenteret Sæby. (Anders booker lokale). 
Bestyrelsen møder kl.10. 
 
Anders : 
FUP     : Der går rygter om at vores kontingent er dyrere end andre klubber. 
FAKTA :  Ved tvivl ring til Anders. 
 
Karina: 
Festudvalget lavet indbydelse til klubfest d. 27/1-2018 på Knivholt er lagt på hjemmesiden/facebook. 
Stefan printer indbydelsen. Anders sender ud sammen med kontingent opkrævning. 
 
Jan: 
Der afholdes julebanko d.6/12-2017 hos VVS Sæby. Anja og Sofie arrangere dette. 
Bestyrelsen enige om at ungdomsafdelingen skal have 6 biler til sæson 2018 resten sælges fra. 
 
Bestyrelsen aftaler nye tiltag til sæson 2018: 
Heldags træning for crosskart-folkerace-rallycross. 
Klubaftener holdes første onsdag i hver måned, udenfor sæsonen.(medlemmer velkomne med forslag til 
emner). 
Der skal laves nyhedsbrev til medlemmer ang. Aktiviteter. 
EVT: Vinterløb på Ørnedalen. 
 
Træningspriser sæson 2018 aftales til næste møde. 



 
 
Næste møde 8 januar 2018  kl.19 hos VVS Sæby. 
 
                                                                                                                                                            Karina 
 
P.S Vi ses til julefrokost d. 1/12-2017 i Arena Nord kl.17.30-18.00. 
 


