
Bestyrelsesmøde 8. februar 2015 hos Nicolai kl. 11.00 

Referat: 

Dagsorden: 

1. Løbskalender. 

DM 1 LS og nitro: 2.-3. maj 

Vi besluttede at takke nej til dette løb på grund af 

personalemangel. (Løbet kolliderer også med  et warm-up i Østrig 

til EM senere). 

DM 2 bane el: 14. juni 

Vi besluttede at afholde dette løb. Uden hjælp fra andre klubber. 

DM 3 LS og nitro: 4.-5. juli 

Vi besluttede til at afholde dette løb, men at få det flyttet til 27.-28. 

juni. (Løbet kolliderede med NoM i Staffanstorp) 

DM 5 LS og nitro: Afholdes som planlagt. 

Mini LeMans 19.-09. Afholdes som planlagt. 

2. Nyt løbsformat LS og nitro. Er vedtaget på L-S dialogmødet. Vi 

forsøger at få det ind i tidsplanen. 

3. Dialogmøde i Greve 19.-02-2015 kl. 19.00 om landsmødet og 

ændringsforslag til unionens vedtægter samt mange 

reglementsændringer som der ikke er tid til at debattere på 

landsmødet. 

4. Gennemgang af de foreslåede vedtægtsændringer. 

Skete ikke, da forslagene endnu ikke var offentliggjorte. 

5. NMRC arbejdsdage, klubløb og andre aktiviteter.- Datoer! 

1. arbejdsdag bliver 18. april, 2. arbejdsdag aftales senere. 

Klubløb bliver 6. maj, 23. juni og 5. august. 

6. Opgaver til første arbejdsdag. 

Ønske om at lave plads til en hjælpedommer under uddannelse i 

tårnet. Ja. 

Eventuelt skabe plads til mere end 10 kørere i tårnet. Nej. 

 

7. Landsmødet  8. marts 2015 på Fjelsted Skovkro. 

Per og Bobo deltager som inviterede Danmarksmestre. 

Erik deltager som bestyrelsesmedlem. 

Klubben er derfor rimeligt repræsenteret. 

Opfordring på hjemmesiden om at så mange som muligt deltager. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde. 8. april kl. 19.00 på banen. 



9. Eventuelt. 

Der har været forespørgsler om at leje vor bane en fredag til og 

med søndag, og om pris og betingelser. 

Vi har sagt ja på følgende betingelser: 

Banelejen vil være kr. 2.500 incl. 2 affaldscontainere + kr. 2.500 i 

depositum for toiletnøgle og eventuelt hærværk. 

(Det er en systemnøgle, hvis den bortkommer skal systemet 

lægges om). Rengøring af toiletter og bad indgår i lejen, men der 

skal ryddet op ved aflevering. 

Camping incl. strøm, koster kr. 50 per nat per enhed og afregnes 

særskilt. 

Hvis der ønskes servering fra kiosken vil NMRC selv stå for dette. 

Omfanget aftales særskilt. 

 

 

 

     

 


