Medlemsmøde FSAS
d. 18/11 på Microsoft teams
1. Velkomst
Camilla byder velkommen og informerer om, hvordan teams fungerer.

2. Nyt fra bestyrelsen
Strategier: DASU har udviklet strategier for udvikling af motorsporten. Det var planen, at
DASU selv skulle have deltaget på medlemsmødet og fortalt om dette. Kort fortalt vil
DASU gøre det lettere for klubberne at afvikle løb. Det er klubberne, der skal være med til
at lave reglementerne efter deres ønsker.
Bestyrelsen i FSAS har lavet strategier og visioner for at udvikle klubben. Disse kan findes
på hjemmesiden.
Laurits Jensen: Foreslår at der laves et samarbejde med ungdomsklubberne. De kunne få
muligheden for at komme ned på Ørnedalsbanen og måske prøve at køre selv. Det bliver
altså et tilbud i ungdomsklubberne.
Jesper Kristensen: Privatskolen i Sæby ønsker at besøge Ørnedalsbanen. Tidspunkt skal
aftales.

Nyhedsbrev: Bestyrelsen arbejder på at lave nyhedsbrev til medlemmerne. Nyhedsbrevet
skal ud fire gange årligt. Hvis medlemmer har noget her til, så er de velkommen til at
kontakte bestyrelsen.

Arbejdsgruppe: Bestyrelsen foreslår, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe. Denne skal
komme på banen en gang imellem og vedligeholde området. Hvis man har forslag er man
velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Jesper Kristensen: Foreslår at det bliver lavet som faste klubaftner
Anders Pedersen: Foreslår at det bliver om onsdagen, hvor vi alligevel er på banen.

Flaghuse: Der er lavet aftale om nye flaghuse til banen.

Arbejds-/drejebøger: Der vil blive udarbejdet arbejds-/drejebøger til de forskellige
arbejdsopgaver. Dette kunne være til åbning/nedlukning af banen, før/efter løb, træning osv.

Fornyelse på banen: Bestyrelsen har et ønske om at prioritere dommer/samarit huset som
det første. Hvis nogle medlemmer kender til nogle containere/vogne, der kan erhverves, må
man endelig kontakte bestyrelsen. Det må gerne være til at flytte.

3. Nyt vedr. kontrakt
Thorkild starter med at informere. Det er pt. lodsejer, der skal arbejde på en løsning
angående jordflytning internt. Her har lodsejer foreslået at flytte jorden fra den gamle
ryttergård, grave tre meter ned og anvende denne jord til støjvold. Der vil blive tilført rent
jord andet sted fra. Lodsejer ønsker ikke at smide os ud af området. Han er positiv overfor
en ny kontrakt. Der må ikke komme nye klubber til området. Lodsejer ønsker kun FSAS og
FMCK på området. Området ønskes tinglyst i tilfælde af lodsejer går konkurs.
Man har altid lov til at kontakte Thorkild og Kurt, hvis man har spørgsmål.
Der ønskes et opfølgningsmøde med ny information før nytår.

4. Evt.
Repræsentantskabsmøde: DASU giver 25 % rabat på licenser i januar måned. Dette
gælder dog ikke for grundlicens. Man skal derfor huske at betale sit kontingent i januar.

Kalendermøde: Der bliver forhåbentligt tre løb på Ørnedalsbanen i 2021. Planen er ikke
fastlagt endnu. Der vil blive åbnet for en baghjulstræk klasse til festivalen og løbet i
september. Der vil blive afholdt møde med crossklubben angående weekender i 2021. Her
efter vil der blive planlagt klubmesterskaber for medlemmerne i FSAS.

En klub, Jerslev MRC, har kontaktet bestyrelsen med ønske om at få et stykke på
Ørnedalsbanen til at køre på.

Vintertræning: Der arbejdes på at arrangere vintertræning for ungdomskørerne.
Bestyrelsen ønsker forslag fra ungdomskørerne.

Nikolaj Nielsen: Foreslår en ungdomstræning en lørdag. Måske nogle af de erfarne kørere i
klubben kan komme med gode råd denne dag. Slutte af med fællesspisning.

Økonomi: Der blev i foråret søgt en pulje for tab af indtægt pga. covid-19 situationen. Her
fik klubben et beløb. Der er i oktober søgt endnu en pulje. Der er endnu ikke svar på denne.

Camilla takker af for et godt og konstruktivt møde.

