Bestyrelsesmøde d. 17/03-21
Sted: Ørnedalsbanen
Fremmødte:
Camilla H. Andersen (CHA), Thea M. Jensen (TMJ), Brian Sørensen (BS), Henrik Bislev (HB),
Chris Kristensen (CK), Jens Bislev (JB), Anders Pedersen (AP), Dion Damsgaard (DD), Esben
Aldal (EA), Magnus M. A. Jensen (MAJ), Karsten L. Hansen (KLH),
Fraværende:
Rasmus Nielsen (RN), Anne Sofie Sørensen (AS),

1. Gennemgang af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Nyt fra formanden
a. Generalforsamling – status
Vi udskyder til forsamlingsforbuddet er hævet tilstrækkeligt
b. Fortæl om afholdt løbsleder møde
Emil Kristensen er løbsleder til DM FR d. 11-12/06.
Lene Andersen er løbsleder til motorsportsfestival d. 29-31/07.
Lene Andersen er løbsleder til DM CK, åbent RC og FR d. 10-12/09.
c. Møde mellem klubformændene og Dasu
Vi må afholde arrangement for 25 konkurrencedeltager, hvor vi zoneopdeler hver
konkurrence. Der er ingen tilskuer tilladt. Officials må ikke krydse zonerne denne
gang. Der er på nuværende ingen mulighed for at stille krav om negativ Corona test.

Der må ikke længere være dækvold langs banen ved udgangen af 2021.

Der er en ny måde at ansøge løb på ved DASU, således alle løb bliver ansøgt på
samme måde.

Sikkerhedsudvalget har stillet spørgsmålstegn ved elbilerne og slukningsarbejdet
heromkring. Dette er allerede blevet svaret på.

d. Møde mellem alle formændene for offroadklubberne
Kalenderen blev drøftet. Der bliver ikke aflyst nogle løb. Der er indsendt ansøgning
om at aflyse løbet i Sverige.

Dækaftale - forespørgsel på om sælger må være på pladsen gratis. Der bliver
undersøgt, hvordan aftalen kan blive sat i stand.

e. Svar vedr. gule numre
Der må ikke køres med gule baggrunde i folkeracebilerne.

f. Ambulance 2021
Der er indhentet tilbud fra ambulancefirma. CHA underskriver kontrakten.

g. Træning 7/4-21
Dette bliver en testdag, hvor der må køres fra kl. 17-19. Der må kun køres én på
banen af gangen. Vi forbeholder testdagen for folkeracekørerne, da der er DM løb i
weekenden efter. Der bliver tilmelding til træningslederen.
Der vil være forbehold for aflysning, hvis banens tilstand ikke er ok.

h. Frivillig og foreningsfestival 2021
13.-18. september. CHA melder FSAS til. Det kommer som punkt på dagsorden
igen.

3. Nyt fra Kasserer
a. Status på nye bygninger
Der er lavet sokkel til samarit rummet. Der arbejdes videre på dette, når det bliver
muligt.
Der bliver gjort klar til løbsleder/beregnerhus.
Skitser til de forskellige rum er tegnet. EA laver en mere præcis tegning.

4. Evt.
a. Magnus: Pokaler

Vandrepokaler uddeles til generalforsamling
b. Man holder ikke bag starten til træning
c. Bilcross: man må køre det baneforløb, som er svarende til den licens man har
d. Tredagsløbet: Diverse aftaler arbejdes der på, med forbehold for aflysning.
Fest tirsdag: Version 1.0 - CHA spørger AS om aftale
Fest lørdag: DJ - CHA spørger AS om aftale
e. Cafeteria: De samme personer som varetog tjansen sidste år bliver spurgt igen. CHA
kontakter dem

5. Gennemgang af referat fra dagens møde
Ikke gjort.

6. Dato for næste møde
d. 31/03-21 kl. 19.00 på Ørnedalsbanen

