
Referat af NMRC bestyrelsesmøde 12/08-2015. 

Til stede var: Per Wisler, Nicolai Heilbuth, René Jensen, Martin Dyrlund og  

                      Erik Skou (referent). 

 

DAGSORDEN: 

1. Eventuelle hængepartier fra seneste bestyrelsesmøde. 

Alle løse ender fra sidst var klaret. 

2. Evaluering af aktive feriedage i uge 30. 

Alt forløb glat til glæde for både eleverne og instruktørerne. 

Vi mangler at få betaling. Erik kradser pengene ind. 

3. Planlægning af Foreningernes dag MÆRK NÆSTVED 5/9. 

Vi stiller op, som sidste år med telt, udstilling og mobil racerbane som 

sidste år. Bestyrelsen opfordrer alle klubbens medlemmer til at stille op 

med, hvad de har af kørende materiel. Vi mødes på banen kl- 8.00 for at 

læsse biler og trailere med det nødvendige materiel. Der vil være en bid 

morgenmad og senere frokost for alle, der hjælper med. 

4. DM 4 28.-29 august. 

Banen præpareres onsdag aften d. 26. med sukkervand. 

Vi har alle officials klar. 

5. Kiosk. Planlægning Louise. 

Det er sæsonens sidste flerdagsløb. Per aftaler med Louise om indkøb. 

6. Martins forslag om regler for udlejning af banen til træf. 

Ideerne om et mere klart regelsæt blev godkendt. Det færdigudarbejdes 

til hjemmesiden. 

7. Planlægning af arbejdsdag 2-2015. 

Det bliver lørdag den 26/09 kl. 9 til morgenkaffe og udførelse af de 

manglende punkter i listen på hjemmesiden. 

8. Muskelsvindfonden har inviteret os til, den 03/10 at lave opvisning og 

publikumskørsel til deres indvielse af Musholm Aktivitets Center(Korsør) 

Bestyrelsen mødes på banen og læsser den mobile racerbane og bilerne. 

Klubbens øvrige medlemmer opfordres til at deltage på Musholm. Der vil 

blive kørt indendørs med el-biler og udendørs med brændstof biler. Fra kl. 

10 til 13, hvorefter der serveres  frokost, og vi kører igen 14 til 17, hvis 

der er stor tilslutning. 

9. Reduceret klubkontingent fra 15. august. 

Det blev besluttet at til byde halv pris på klubkontingentet resten af året. 

Det obligatoriske DMSU medlemskab er ikke reduceret. 

10. Eventuelt. 

Det bilmateriel vi har fået af Skalbakkens ungdomsklub blev fremlagt til 

fri afhentning og kassation. Det kunne ikke bruges i klubben. 

11. Næste møde: 

Bliver onsdag den 07/10 kl. 18.30 hos Per. 



  


