Medlemsmøde d. 17/2-21
Sted: Microsoft Teams
Dagsorden:
1. Velkommen
Camilla Andersen byder velkommen. Beder alle tænde kamera, så vi lige kan se hinanden
og hilse på hinanden.
Mødet er blevet et medlemsmøde, da vi ikke kan afholde generalforsamling på nuværende
tidspunkt. Generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid.

2. Aktivitetskalender
Camilla viser aktivitetskalenderen på skærmen (kan findes på hjemmeside, når den er
godkendt af kommunen).
D. 6. marts starter vi med en arbejdsdag i samarbejde med FMCK.
DM FR d. 11-12 juni.
Klubmesterskab d. 3. juli.
Motorsportsfestival i uge 30.
Åbent hus d. 7. august.
DM CK + Åbent FR + RC d. 10-12. september.

3. Pavilloner
Der er investeret i nye pavilloner til banen. Disse skal bruges til dommer, samarit, beregner
og løbsledelse. Der er investeret i seks pavilloner. De bliver hentet d. 18/2 og kørt til
Ørnedalsbanen.
De gamle huse er taget ned, så det er muligt at sætte de nye op, så snart vejret tillader det.
Bestyrelsen håber på deltagelse af medlemmerne, når de nye skal sættes op.

4. Medlemsundersøgelse
DASU har udsendt en medlemsundersøgelse, som bestyrelsen har fået svar på. Camilla
gennemgår resultatet. Der opfordres til at endnu flere svarer, hvis der kommer en ny
undersøgelse ud.

Klubliv: Flere efterspørger flere sociale arrangementer. Bestyrelsen tager dette med sig og
forsøger at lave flere sociale arrangementer løbende.
Fysiske rammer: Tilfredse med muligheder for at købe mad og drikke. Er ikke tilfredse med
klublokaler og badefaciliteter. Dette arbejdes der på med nye pavilloner.
Løb: Ser godt ud.
Regionale og landsdækkende løb: Mange deltager i regionale og landsdækkende løb, hvilket
er godt.
Ledelse og information: Det er ikke så let for medlemmerne at følge med i, hvad der foregår
i klubben. Her sætter bestyrelsen ind med nyhedsbreve som nyt tiltag.
Priser: Ligger lig med resten af DASU-klubberne.
Frivillige: Vi har en rigtig flot score her.
Officials: Her er der også en rigtig flot score.

5. Orientering om kursus
Lone Kristensen overtager kursusafdelingen igen. Hvis man ønsker licens (official eller
kører) så kontakt Lone. Hun står klar til at arrangere kurser, så snart vi får lov igen.
6. Opdater profil på DASU’s hjemmeside og ved Anders
Husk at få tjekket op på jeres profil på DASU´s hjemmeside og opdater jeres oplysninger.
Send også oplysningerne til Anders Pedersen, hvis der ændringer.

7. Nyt vedr. bane/kontrakt
Lodsejer havde sendt ansøgning til kommunen, som orienteret om tidligere. Lodsejer har
fået afslag på ansøgningen. Kurt Nielsen har sendt en mail til kommunen for at følge op på
dette. Mailen er modtaget af kommunen og der arbejdes videre her.
Der vil komme besked ud, så snart der er noget nyt.

8. Evt.
Jens Bislev opfordrer alle til at stemme på klubben til Nordjyske foreningsprisen.
Anders Pedersen har ansøgt nogle fonde til at betale de nye pavilloner.

Anders Fuglsang Jensen: Der er en foreningsfestival arrangeret af FUF i uge 37. Her har
klubben muligheden for at vise sig frem. Det er muligt at bidrage med det man selv ønsker.
Anders sender noget til bestyrelsen, som tager dette med til næste møde.

På bestyrelsens vegne takker Camilla af for i dag. Vi ville ønske, at vi kunne se hinanden på anden
måde, men er glade for deltagelsen til de alternative møder over Teams.

