
 

Referat   FSAS   bestyrelsesmøde  
30-06-2020  
Sted:   Ørnedalsbanen   (Cafeteria)  

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

Fraværrende:  
Anne   Sofie   Sørensen(AS)   

 
1. Godkendelse   af   referat  

Ingen   referat   lavet  

2. Nyt   fra   Formanden  

● Zoner   i   depotet  

Der   laves   zone   i   depotet,   klassificeret   som   en   camping   plads.   Maks   100   personer  

pr   zone.  

● Der   afholdes   ingen   officiel   fest.   Der   tillades   dog   små   private   fester   i   de   enkelte  

zoner,   så   længe   deltagerne   tilhører   samme   zone.  

● Stævnelægen   har   udtrykt   bekymering   ang   afholdelse   af   motorløb   uden   en  

ambulance   til   stede.   Bestyrelsen   er   lydhør   over   for   denne   bekymring,   og   vælger  

derfor   at   der   skal   være   en   ambulance   til   stede   under   arrangementet.   Der  

forsøges   at   høre   om   ambulancetjenesten   kan   fungere   med   en   reder,   med   henblik  

på   at   reducere   udgifterne.  

● Det   er   besluttet   at   der   afholdes   løb   Torsdag,   Fredag   og   Lørdag.  

● Der   er   besluttet   at   tilmeldingen   til   RC/CK   åbnes   først,   da   denne   er   mesterskabs  

tællende.   Derefter   åbnes   for   tilmeldingen   for   FR.  

● Der   laves   opslag   på   FB   ang   tilmelding   som   beskrevet   ovenfor.  

● Sport   Live.    (JB)    Håndtere   kontakten   med   Sport   Live.  



● Nordmændene   ønsker   at   holde   i   samme   zone   i   depotet.    (AP)    bekræfter   at   dette  

ikke   er   et   problem.  

● Der   mangler   elektrikere   til   løbet.    (AP)    tager   kontakt   til   Jimmy   Elbo.  

● (AS)    taler   med   Karina   ang.   Cafeteria.  

● (AP)    taler   med   Jane   ang.   Cafeteria   på   bakken.  

● Rengøring   af   toiletter.    (RN)    og    (TMJ)    tager   kontakt   til   personer   der   muligvis  

ønsker   at   tage   denne   opgave.  

3.  

● Nyt   fra   Kasserer  

Tilbagebetaling   af   tilmeldingsgebyr.   Jf.   reglement   1   tilbagebetales  

tilmeldingsgebyret   ikke   pga   manglende   afbud   eller   sent   afbud.  

● HAK   walkie   er   fundet.   

4.  

● Evt.  

(TMJ)    nummerer   walkies   og   sætter   labels   på.  

● Speaker   til   3.   Dagsløbet.    CHA    spørger   DASU   om   det   er   muligt   at   Mads   S.  

Pedersen   kan   agere   speaker.   Hvis   der   ikke   gives   grønt   lys   fra   unionens   side,  

afholdes   løbet   uden   speaker.  

● HB    aftaler   med   LKU   materiel   ang   leje   af   toilet/bad   vogne.   Der   lejes   4   vogne.  


