Dagsorden bestyrelsesmøde d. 8/1
Sted: På Ørnen
Tid: Kl. 19.30-??
Referat:
1. Thea:
•

Undskyldning fra BU
Der er oprettet en sag i BU. Vi hører nærmere senere.
Møde med BU d. 19 i Odense: Anders og Anja tager med.

•

Diverse mail
Thea fortsætter med at sende mail rundt til hele bestyrelsen. Man kan selv
frasortere, hvad man gider læse.

•

Badevogne
Jonas snakker med Martin Haven om leje af toiletvogne.

•

Besøg af EUC Nord
Thea kontakter. De må gerne komme forbi. De kan deltage i åbent hus. Vi finder
gerne en kører der kan fortælle dem om det. Vi kan ikke deltage dem at køre med,
med mindre end de deltager i åbent hus.

2. Karina:
•

Ekstra arbejdsdag
Vi skal have en konkret plan over, hvad det er der skal ryddes op på.

•

Støjmåler
Er der styr på. Anders sætter den ned til Søren. Søren sørger for den bliver
kalibreret.

•

Hvem skriver til avisen?
En avis mand kontakter Mads i forhold til artikel om kørere i FSAS.
Dennis har styr på radioreklamer. Dennis snakker med Stefan om reklame til løb og
åbent hus.

•

Har bestilt armbånd og årskort

3. Camilla:

•

Ambulance
Arbejde videre med at finde anden ambulance selskab. Ringe til Kolding eller Esbjerg
om råd.

4. Anders P:
•

Aktiv bestyrelse
Vær bedre til at svare på mail. Bare lige skriv, at I har set den. Tjek lige, hvem I
besvarer.

•

Den nye datalov
Anders får sendt samtykke ud til alle medlemmer.

5. Anders F:
•

FUF
Anders F kontakter Kurt. Thea skriver til Anders F om datoer, der er mulige for at få
besøg af FUF, politikere, Idrætssamvirke.

6. Åbent hus
Karina er ved at have styr på det.
Plakater udleveres og hænges op.
Dennis sætter på Facebook og hjemmeside.
Klistermærker er lavet og Dennis har lavet aftale med Nikolaj.
7. Klubmesterskab
Det bliver flyttet til d. 7/7. Og så træner vi i stedet for d. 21. april. Thea skriver på Facebook
og skriver til webmaster om ændringer.
8. Næste møde - mandag d. 23 kl. 19 på Ørnen.
9. Evt.
Mini le mans en lørdag næste år.
Kan passive medlemmer i 2019 køre med i klubmesterskabet?
Beskrive i detaljer hvad man kan som aktiv kontra passivmedlem.

