Evalueringsmøde 2018 Sæby d.3/10-2018.
Tilstede : 38 medlemmer.
Anders er ordstyrer og byder velkommen.
Simon Max :
Syntes hjemmesiden/ løbskalender skal opdateres.
Evt. lave fane på hjemmesiden for nybegyndere ang. oplysninger med tilmelding til løb o.s.v.
Bestyrelsen vil arbejde videre ang. dette.
Kurt Nielsen :
Stor ros for afvikling af motorsportsfestivalen 2018.
Rasmus Nielsen :
Dejligt at klubben valgte at betale for opsætning og nedtagning af festtelt.
Martin Gølby :
Har selv hjulpet med Mcqueen arrangement. Men savner bedre info, blive taget bedre imod. Evt. have
tovholder til dette.
Jørgen ( far tvilling):
Ros for udkald til ulykker på banen under løb.
Robert Jensen :
Ang. åbent hus evt. lave diplom til børnene. ( så de har noget at vise frem ).
Evt. holde licenskursus dagen efter åbent hus. ( få flere medlemmer ).
Daniel Svenningsen :
Meget svært at finde flagposter til træninger.
Løb/træningsledere snakke sammen om hvad gør vi ?
Evt. lave liste på hjemmesiden.
Tom VVS :
Bestyrelsen TAKKER Tom for lån af lokaler og lift.
Tom låner gerne ud igen.
Camilla Mortensen:
Hjælper gerne som parkeringsvagt igen.
Bestyrelsen er enige om at der fast skal sættes parkeringsvagter på til vores arrangementer.
Mathilde Laulund :
Har været flagpost og runner. Hjælper gerne igen.
Anja Laulund :
Finde løsning ang. affaldscontainer. Evt. skal den vendes.
Henriette Fuglsang :
Vil gerne have lavet et legehjørne i cafeteriet. ( medlemmer har måske ting som kan bruges ? ).
Måske aftale at træningsledere til træning kan starte friture samt tænde for pølser o.s.v når de møder ind.

Mie Brassøe :
Vil gerne hjælpe mere sæson 2019.
Daniel Zefier :
Stort ønske : In ear system til speaker.
Tobias Byrdal :
Kunne reklameskilte evt. deles ud til folk i forskellige byer? (så det deles ud med opsætning og nedtagning
).
Mia Lauritzen :
Klubben vil gerne have flere tekniske chefer og støjmålere.
Hans Henrik ( turbo ) afholder øvelsesdag på Brandstationen Frederikshavn d. 6/4-2019.
Stort ønske om afholdelse af klubaftener i vinter :
Evt. ønsker:
Gennemgang af reglementer. ( Robert ).
Aksel fortælle om klubbens historie.
Gennemgang af de forskellige licenser, hvad kræves, hvad betyder de o.s.v.
Aften med Allan fra Gocart World.
Julebanko i december evt. 5/12 ?

FORSLAG til forbedringer :
Flytte campingplads ud til parkeringsplads.
Lave gratis flaglicens.
Sende mail til alle official for at takke for hjælpen.
Lave skrivelse til hjemmesiden for nye medlemmer. Et udvalg som kan tage imod nye medlemmer. ( Daniel
Z og Tobias B melder sig ).
Lave udvalg som står for indstilling til priser o.s.v.
Karina

