Referat fra Bestyrelses møde torsdag d. 15.08.2019.

Mødet blev afholdt ved Pitstop, Sæby Trafikcenter kl. 19.00
1. Der blev i bestyrelsen aftalt at planlægningsmøderne for 3. dags løbet ikke føres til referat
pga. de enormt mange gentagelser i forhold til tjek osv. Vedr. afvikling af løbet m.m.
2. Nyt fra formanden: Camilla, fremlagde Zibrasport nye forespørgsler omkring deres ønske
om at få rettighederne til Rallycross, Crosskart og Folkerace, fra 2020.
a. Dette blev der talt om i bestyrelsen, hvor ved bred enighed der støttes op om at
Zibrasport gerne med komme med nogle konkrete punkter på hvilket niveau
forventer man at kunne levere samt en produktions plan, således der er noget at
tilslutte sig som klub. m.m.
3. Rallycross Løb d. 25/8-19:
a. Baneforhold drøftes, herunder lavet en kort evaluering omkring episoderne og
hændelserne fra 3 dags løbet, og arbejder konstruktivt fremad.
4. Nyt fra kasseren:
a. Anders, arbejder stadig ihærdigt med opgørelserne fra 3 dags arrangementet,
således at der snart kommer informationer med til mødet om hvorledes det
overordnet er gået.
5. Ungdomsudvalget:
a. Der blev drøftet onsdagens event, og talt om det positive engagement der blev lagt
af alle de unge fra både vores egen klub men så sandlig også fra andre klubber.
b. Overordnet var det publikumsmæssigt velbesøgt men ikke den forventede
økonomiske succes til trods. der brygges på andre ideer til 2020.
6. Dato for evaluerings møde:
a. Er sat til d. 02/09 kl. 19.00 ved VVS.
7. Ny kontrakt med Arenfeldt drøftes:
a. Den nye kontrakt med Arenfeldt er blevet drøftet.
b. Og der er ved bred enighed i bestyrelsen besluttet at nogle formuleringer bør
ændres hvorved processen kan skride yderligere frem, mod en aftale om banen.
c. Dertil er der sendt svar til Motocross klubben på deres seneste af de forudgående
to mails, som er bil klubben fremsendt. Der er returneret svar på at vi fra bil
klubben vender tilbage, med nærmere information.
d. I forbindelse med modtaget mail fra FMCK, så er der nu blevet svaret på den
seneste af de foregående 2 mails som klubben er fremsendt vedr. banen.
e. Der er aftalt møde med støj ekspert Henrik Højlund Fredag d. 23/8.2019 kl. 10.00
hvor der vil blive samlet informationer ind om hvordan hele støj spørgsmålet
forholder sig.
8. Dato for medlems møde:
a. ??

