Referat FSAS bestyrelsesmøde
27-02-2020
Sted: Trafikcenter Sæby Syd (Pitstop)

Fremmødte:
Camilla H. Andersen (CHA), Thea Marie Jensen(TMJ), Anne Sofie Sørensen(AS), Anders
Pedersen(AP), Jens Bislev(JB), Chris Linnerup Kristensen(CLK), Brian Sørensen(BS), Henrik
Bislev(HB), Dion Damsgaard(DD), Karsten Lindbøg Hansen(KLH), Esben Aldal(EA)

Fraværrende:
Magnus Ahlgreen Jensen(MAJ)

1.

Godkendelse af referat
Intet fremsendt til godkendelse

2.

Nyt fra Formanden
●

Forespørgsel fra Team Svenningsen
Ang. events. Dette er muligt såfremt klubben ikke selv skal anvende banen.
Baneanlægget skal afleveres som aftalt med Bane-chefen.
Pris 1700 Kr.AS udarbejder et udkast til lejekontrakt, således det sikres at FSAS ikke har
ansvaret for 1. dags licenser, osv.
Formand kontaktes 4 uger i forvejen, således det er muligt at kontakte
kommunen og få aktiviteten godkendt.

3.
●

Forespørgsel fra Mette Kjeldsen
Dansk Motorsport deltager i et velgørende arrangement. I den forbindelse har de
spurgt om FSAS vil deltage med nogle køretøjer. Vi ønsker kun at deltage aktivt,
såfremt det kan eftervises at alle tilladelser er på plads med de rette
myndigheder.

FSAS donerer et antal årskort, samt flyers med rabat til billetter til
motorsportsfestivallen.
4.
●

Dato vedr. Medlemsmøde
Der indkaldes til medlemsmøde d. 18-03-2020 kl. 19.00
På medlemsmødet trækkes der lod mellem de fremmødte medlemmer om et
gavekort på 2 stk. Max Sport dæk, i håb om større fremmøde.
Før medlemsmødet, afholdes der bestyrelsesmøde, med start kl. 17.00
Der afholdes Løbsleder møde d. 09-03-2020 kl. 17.30
Arbejdsdag; 04-04-20-20 kl. 8.00.
DD henter rundstykker og kage
AS henter pålæg/ost ovs.

5.
●

Ambulancetjeneste sæson 2020
Læge er booket til årets løb.
CHA fremlægger alle indhentede tilbud d. 18-03-2020

6.
●

Jubilæumsudvalg
Til medlemsmøde skal der findes personer til jubilæumsudvalget.
Det er beslutte at flytte Fredagsfesten til Tirsdag aften, således alle kan være
med uden at skulle deltage i motorløb dagen efter.

7.
●

Fælles arbejdsdag med FMCK
Er forsøgt før, uden større success. Det vælges derfor at droppe idén.

8.
●

System for udlejning af transpondere
Det er besluttet at det koster 500 Kr.- for leje af transponder.
EA udarbejder udkast til registrering af transpondere, og hvem der har lejet dem
og at de er retuneret til FSAS efter arrangementet.

9.

●

Toiletvogn/badvogn
HB tager kontakt til mulige udlejere af toilet og badevogne til uge 30.

10.
●

Plan for 85` crosskarten.
CLK undersøger om familien Kristensen har en passende motor med slyng
koppling på lager.

11.
●

Nyt fra Kasserer
Intet berette

12.
●

Evt
FR - licenskursus d. 02-03-2020
Flag licenskursus d. 03-03-2020
Der skal skabes overblik vedr. Nøgler til baneanlægget. Hvem har én nøgle? Er
de de rette der har nølgle? Muligvis et FB opslag senere.
Container i lille ryttergård. AP aftaler nærmere med renovationsfirmaet.
Telt til motorsportsfestivallen. Der blev diskuteret om rundt eller aflangt telt er
ønsket. Der var blandede holdninger til dette spørgsmål.
Der er muligvis en billigere teltudlejer end den der har været anvendt de sidste
år.
Der er takket ja til tilbud fra dørmænd og narkohund til motorsportsfestivallen.
HB kontakter Triumf kaffe og hører om ordningen fra 2019 kan fortsætte, samt
bestiller den ønskede mængde kaffe til 2020.
HB foreslog en annonce i Sæby avis ang mulige medlemmer til en pensionist
gruppe der kan lave forefaldende arbejde på Ørnedalsbanen. Det blev besluttet i
første omgang at TMJ tager kontakt til div pensionist grupper, og hører om nogle
er interesseret.

JB har undersøgt priser på div foredragsholdere til motorsportsfestivallen.
Priserne er følgende:
Tom Kristensen

75.000 Kr.-

Jan Magnussen

52.500 Kr.- + transport

Jason Watt

18.000 Kr.-

Geo

20.000 Kr.-

13.
●

Dato for næste møde
Som nævnt i ovenstående, er næste møde d.18-03-2020 kl. 17.00 før
medlemsmøde

