
Referat af bestyrelsesmøde i NMRC 24.-09.-2014. 
 
Hjemme hos formanden. 
Til stede: Per, Bobo, Nicolai og Erik. 
Afbud fra: Bo Kjeldgaard. 
 
1. Indkaldelse til generalforsamlig: 
Debat om teksterne i bestyrelsens forslag. Herunder 
a. Finde en afløser for Bo Kjeldgaard, som ikke genopstiller til bestyrelsen. 
Flere navne var oppe at vende, uden sikkerhed for om de var villige til at modtage et 
valg. Vi aftalte en uge til at kontakte dem for et svar. 
 
b. Eventuelt at ændre vedtægterne, så bestyrelsen kun skulle bestå af de 4 mand, vi 
vidste ville tage opgaven. Bestyrelsen har allerede i det forløbne år kun bestået af 4 
idet Bo Kjeldgård kun har deltaget i meget begrænset omfang (efter en aftale, der 
blev lavet sidste år). De øvrige 4 medlemmer ønsker ikke at starte et ny år uden en 
femtemand til at tage del i arbejdet med at lede klubben. 
 
C. Der var enighed om at begrænse eller slette muligheden for at stemme på 
generalforsamlingen ved fuldmagt eller brev. 
 
d. Angående depositum for arbejdsdage blev det vedtaget at kontingent til klubben 
fremover udgør 800 kr. hvoraf 100 kr. vil blive udbetalt kontant ved deltagelse i hver 
af de 2 arbejdsdage. 
Det obligatoriske medlemskab af DMSU på 250 kr. afregnes direkte til unionen ved 
indmeldelsen. 
 
4. DMSU´s klubdialogmøde: Per, Bobo og Nikolaj deltager for klubben, som afholder 
udgiften hertil, max. 800 kr. 
 
5. Ønsker om løb i 2015: Nordisk El Touring, 1 DM asfaltløb, Mini LeMans + 3 klubløb 
Vi skal også afvikle aktive feriedage som i år. – Og måske en Øresundscup i juli? 
Vi skal også være med i foreningernes Dag, som i år. Det er besluttet at sige nej til 
et el-billøb i 2015. 
 
7. I bestyrelsens visioner for 2015 indgår en astro-turf el-bilbane. Vi skal leje en 
rendegraver samt skaffe mandskab til at etablere denne.  
Det burde kunne hjælpe på ønskerne om at lave en ungdomsafdeling i klubben. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde: Aftales efter valget på generalforsamlingen. 
 
Erik Skou 
referent 
 
 
 


