
Referat fra:NMRC Bestyrelsesmøde D 8.4.15 på banen 

Til stede var Per Wisler, Nicolai Heilbuth, René Jensen, Erik Skou og Martin Dyrlund. 

+ specielt inviteret: Louise Larsen 

Dagsorden 

1. Eventuelle hængepartier fra sidste bestyrelsesmøde. 

Det var det hasteindkaldte den 15. marts på banen. Der var kun 3 punkter på 
dagsordenen, som blev klaret. Referat er udsendt. 

Økonomi/Medlemstal. Nicolai orienterer. 

Indmeldelser i klubben går meget trægt.  Der skal lidt mere varme i luften, før der sker 
noget. Vi fik hver et print af regnskabet, som er som forventet på denne tid af året. Vi har 
råd til de planer vi har for arbejdsdagen. 

2. Aftale om græsslåning. Martin aftaler møde med plænemand. 

Jens fra Fuglebjerg mødte op og aftalte den planlagte vedligeholdelse af vort anlæg. Jens 
tilbød at gøre det for 3.500 kr. for hele sæsonen, hvilket bestyrelsen godkendte.Han 
starter på mandag den 13. april. 

3. Arbejdsdag. planlægning. 

Opgaverne fra René s liste blev fordelt, også med indkøb af de nødvendige materialer.Vi 
starter kl. 9.00 og går hjem, når vi er færdige. Det er lidt spændende, om der er andre 
end bestyrelsen og Søren Jørgensen, der dukker op 

4. Kiosk. Planlægning Louise 

Louise har fundet plads i sin kalender til alle vore aktiviteter – HURRA – Der bliver 
fredags- og lørdags- fællesspisning til vore2 DM week-endløb. Bobo og René har lovet at 
bistå, specielt med indkøb af tunge flaskevarer, og en hånd med ved frokost-travlheden. 
Vi modificerer indretningen i kiosken efter Louises ønsker på arbejdsdagen. 

Aktive feriedage. Planlægning. 

Vi valgte tirsdag den 21. og torsdag den 23. juli – uge 30, og gerne 2 hold begge dage.Erik 
laver liste over nødvendige indkøb til bilerne, og sender den til Per som vedlægger den 
vor ansøgning til kommunen. Nicolai, Erik, René, Martin og måske Per er på holdet som 
instruktører. 

5. foreningernes dag: MÆRK NÆSTVED den 5. september. 



Vi agter at lave et arrangement som sidste år med telt, borde og stole og en bane som 
sidste år. Vi agter at skåne vort materiel lidt mere i år, ved mere instruktion og ved at 
pille de værste ”hærværkere” ned fra kørertårnet. - Vi har rig lejlighed til at finde ud af, 
hvem der  gør hvad i sæsonens løb. 

6. NMRC. Bestyrelsen. 

Der har været en voldsom kritik fra DMSU´s bestyrelse af vor beslutning om at udleje vor 
bane til Michael Folman i pinsen, men bestyrelsen i NMRC står ved det tilbud vi gav i 
februar. 

7. Eventuelt. 

Martin Dyrlund ansøgte på MC-kørernes vegne om at leje banen fredag til og med 
søndag, den 31. juli til den 2. august. De forventer deltagelse fra hele Danmark, amt 
kørere fra Sverige og Nordtyskland. Vi aftalte såvel baneleje som campingafgift på 
stedet, så det er et faktum. 

Årets 2. arbejdsdag vil blive senere på sæsonen, hvis vi ellers når det planlagte den 18. 
april. 

Per ansøger lokalpolitiet om tilladelse til bålafbrænding i forbindelse med vort klubløb 
tirsdag den 23. juni. 

Der har været lidt uformelt snak med FOM om et samarbejde om en vinter el-bil 
bane.FOM har banen med tæppe og banter, men mangler et sted, hvor den kan være 
permanent i vinterhalvåret. Hvis nogen har en god ide, så kom frem med den. 

8. Næste møde. 

Onsdag den 3. juni kl. 19.00 på banen. 

 


