
NMRC 

Referat af bestyrelsesmøde 25.-11.-2015 kl. 19 

Hos NH. 

Til stede var: Martin Dyrlund (MD), Nicolai Heilbuth (NH), 

Jan Poulsen (JP), René Jensen (RJ) og Erik Skou (ES) referent. 

 

1. Kiosk generelt: Louise havde meldt afbud til mødet, men 

havde skriftligt fremsat en del spørgsmål om emnet som 

hun ønskede bestyrelsens svar på: 

Er kiosken et serviceorgan eller ren profit? 

Kiosken hos os er meget populær blandt kørerne, med et 

righoldigt udvalg til rimelige priser. 

Den har altid (i de normale år for sporten) kunnet give et 

godt overskud til klubbens drift. Lad os ikke gå i panik 

over et dårligt år med for få kørere.  

Kiosken er primært et serviceorgan, men bør også kunne 

give et overskud når situationen i sporten normaliseres. 

NH tager en dialog med Louise omkring ønsker til 

bogføring, justering af priser mm. 

Ved førstkommende arbejdsdag vil vi se på mulighederne 

for at opsætte dør og aflåse den ene del af kiosken. 

Der er i DASU lavet en ændring i forsikringsbetingelserne 

Den 21/11, så alle officials (herunder enhver medhjælper 

til løb eller træning) er fuldt dækket ind. 

Vi venter at få indsigt i dette, når referatet foreligger. 

Bestyrelsen forventer at kiosken skal fortsætte med sin 

aktive deltagelse til løb og sociale arrangementer. 

 

2. Officielle løb ud over EFRA Grand Prix. 

Grand Prix´et er fra Kristi Himmelfartsdag til søndag den 

8. maj 2016. 

Vi ansøger yderligere om et DM i el-bil klasserne den 19. 

juni, og et DM-løb i Large Scale + nitro 1:10 og 1:8 den 



20.-21. august. 

Vi kender først datoerne når DASU´s løbskalender er klar. 

3. Klubløb. 

Der er planlagt 3 klubløb i 2016: 27/04, 08/06 og 07/09. 

Det er ønskeligt at vi kan arrangere et juniorløb inden 

hvert klubløb. 

Der vil stadig være gratis aftensmad til medlemmer, 

hvorimod gæster skal betale 100 kr. for deltagelse, mad 

og præmier. (Særpris for kun spisende gæster). 

4. Gæstekørsel. 

Koster i 2016 100 kr. som i andre klubber. 

5. Konstituering af bestyrelse. 

Næstformand, NH 

Sekretær         ES 

Baneformand  RJ 

PR ansvarlig   JP 

6. Ud- og indmeldelse af unionerne. 

MD foretager klubbens officielle skift til DASU. 

NH sender nyhedsbrev til os alle om udmeldelsen af 

DMSU pr. 31.-12. 

NH indmelder alle i DASU efterhånden som vi indmelder 

os i NMRC. 

7. Banevedligeholdelse generelt. 

Planerne om udskiftning af tællerhuset er udskudt til 

næste år. 

Vi skal male bordene i det lille pitområde inden GPét. 

Vi har et problem med vor græsklipningsaftale som RJ 

forsøger at løse. 

Vi beder Claus om at servicere vor maskinpark inden 

sæsonstart. 

Der blev valgt 2 arbejdsdage i 2016: 16/04 og 13/08. 

8. Planlægning af EFRA GP. 



MD og ES mødes med Bo Pyskov og Michael Folman fra 

Tølløse om fordeling af den store opgave samt det 

forhåbentlig store overskud. 

9. Økonomi. 

NH omdelte et redigeret budget for 2016. Det viser et 

pænt overskud, som måske kan blive større, afhængigt af 

indtægten fra Grand Prix´et som er den store joker i 2016. 

10. Eventuelt. 

Ingen indlæg, Alt var behandlet. 

11. Næste møde. 

30/03 kl. 19.00 hos René.  

 


