Referat nr : 3
Emne: Bestyrelsesmøde

Formål med mødet: Almindeligt bestyrelsesmøde
Referent: Anders Fuglsang
Dato: 18/3 -2019
Varighed : 3 timer

Tilstedeværende:
Camilla Andersen, Anders Pedersen, Henrik Bislev, Anja Laulund, Brian Andreasen, Anders
Fuglsang, Magnus Maxin Ahlgren Jensen
, Jannik Hejslet, Jens Bislev, Mads Skov Pedersen, Daniel Zeifer
Baneudvalg : Kurt Nielsen, Thorkild Kristensen
Fraværende:
Esben Aldal

Næste møde : Mandag 08/04- 2019 kl. 19.00 på Ørnedalens Cafeteria
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Dagsorden til bestyrelsesmøde d.18/3-19
Sted: V/ Mads Panik, Tryvej 17, 9320 Hjallerup
Tid: 19.00 – 21.00

1. Gennemgang af referat fra sidste møde
Ingen Bemærkninger Godkendt
2. Nyt fra formanden
Det blev bestemt at alle medlemmer af Klubben får 534 kursus
a) Løbsleder til event d.11/5-19??

Jannik Hejslet Tager løbsleder kursus i middelfart den 31-3-19 og Event løbet den
11/5-19
b) To stk. til udvalg der indstiller til div. Priser osv.

Daniel Nielsen (Speaker) undersøger hvilken priser der er og søger dem til
klubben.
c) Invitation til Generalforsamling i Idrætssamvirke – Hvem vil deltage??

Anders Pedersen og evt. Esben Ahldal deltager i generalforsamlingen for FSAS
Og melder tilbage med nyt.
d) FUF generalforsamling d.20/3-19 kl.18.00 i Ålbæk, hvem kan deltage???

Anders Fuglsang Deltager i FUF general forsamling og melder tilbage til klubben
e) Aktivitetskalender

Aktivitetskalender for året 2019 er godkendt af Kommunen og kan ses på
klubbens hjemmeside
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3. Nyt fra Kasserer
• Det blev besluttet at der skal asfalteres på banen hvor det trænger
Thorkild Kristensen sørger for det.
• Der blev foreslået at Kris Kristensen som løbsleder til klubmesterskab 4/5
på ørnedalen. Anders Pedersen Snakker med Kris K om det er ok. Og
vender tilbage
4. Sidste nyt fra ungdomsudvalget
• Daniel Nielsen fortæller at klubbiler bliver klar til åbent hus i alt 5 stk.
De er blevet tilset/serviceret af nogle af klubbens medlemmer.
Alle klubbiler bliver malet til den nye sæson så de bliver ens at kigge på.
Evt. nye sponsorer kan få deres navn på bilerne. hvis vi kan finde nogle
• Ungdomsgaragen fremtid blev diskuteret
5. Lave arbejdsliste for arbejdsdagene
Der blev lavet liste og snakket arbejdsopgaver til arbejdsdage på ørndalen
Den 30-31 marts.
6. Sidste nyt fra Kurt og Thorkild.
Møde med Kommunen vedr. banens fremtid er afholdt uge 11 med til mødet var
Julius Arentfelt - Hans Arentfelt - Anders Broholm – Kurt Nielsen – Thorkild
Kristensen.
Det blev aftalt at der bliver sendt referat fra mødet rundt til formanden for
Crosklubben-Fsas-Speedwayklubben.
7. PR
• Der blev snakket nye armbånd til alle event og løb på ørnedalen
• Ny tiltag vedr. PR mere synlig evt på facebook.
• Der blev snakket oplæg til ny folder
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8. E-sport
Daniel Nielsen Kommer med oplæg samt forslag til E sport
9. Evt.
Ingen bemærkninger
10.Gennemgang af referat fra dagens møde
Blev ikke udført nåede det ikke
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