Bestyrelsesmøde d. 15/2-18
Sted: Hos Sæby VVS
Tid: Kl. 19.00-??
Til stede: Jannik, Mads, Dennis, Jonas, Anders P., Jan, Stefan, Anders F., Camilla, Jens,
Henrik, Thea.
Afbud: Jimmy, Søren og Karina.

Referat:
1. Overdragelse: Dem der skal have overdraget diverse poster bliver gjort.
2. Opsamling af punkter fra sidste møde
Møde med folkeracerne? Anders taler med andre klubber om reglement. Der afholdes
møde med folkeracekørerne til klubaften d. 7. marts. Mads laver opslag på Facebook om
møde med kørere.
3. Bordet rundt
Henrik:
Der skal uddannes nye 532+’er. Der er dog forskellige forklaringer på, hvad der skal stå på
flagposterne. Der bliver til medlemsmødet lagt op til, at vi skal afholde kursus i klubben.
Henrik skriver til Lone K.
Henrik og Kurt har været til møde med kommunen. Kurt fortalte hvad der sker lige nu i
klubben.

Anders F:
Var til møde i FUF med Allan Olsen og Kurt. Anders og Allan er blevet meldt ind i FUF.

Stefan:
Stiller op som kandidat til kørerforeningen. Stefan ringer til Jens-Kim.

Thea:

Løbsledermøde tirsdag d. 27. februar. Trafikcenter kl. 17.30. Jan informerer Anja. Emil,
Daniel, Jørgen Ring, Lene Andersen, Karina, Henrik. Anders P skriver til løbsledere og
trafikcenter.
Tillægsregler sendes ind d. ??? Eller laves til løbsledermødet.
Medlemsmøde d. 19. marts kl. 19.00 ved VVS Sæby. Bestyrelsen mødes kl. 17.00 for at
gennemgå punkter. Punkter bliver udpenslet til næste bestyrelsesmøde. Anne Sofie bliver
inviteret med som sekretær.
Opgaver for bestyrelsen sendes rundt og revurderes. Thea sender rundt. Alle har styr på
deres punkter til næste bestyrelsesmøde.
Banecertifikat skal fornys. Thea har modtaget mail om det og følger op. Sendes til Camilla
også.
Miljøgodkendelse følges op på. Thea sender til Camilla og Camilla følger op.
Cafeteria: Henriette vil gerne tage posten i samarbejde med Allan Olsens kone. Hanne fra
crossklubben ønsker samarbejde.
McQueen show har Anja styr på. Nysums ungdomskørere er inviteret til at deltage.

4. Flagstang. Mads finder ud af noget.
5. Næste møde d. 27. februar efter løbsledermøde.
6. Evt.
Børneattester - Thea følger op.

