
Referat af bestyrelsesmøde i NMRC 30.-03.-2016 hos René. 

Til stede var. Martin Dyrlund (MD), Nicolai Heilbuth (NH), René Jensen 

(RJ) og Erik Skou (ES). 

Fraværende uden afbud: Jan Poulsen (Balje). 

Følgende blev aftalt: 

1. NH indkøber et højtalersæt magen til det, vi har, men med 2 

headsets til kr. 899,- og ES reducerer ordren til ShowTech til kun 1 

mikrofon. 

2. Søren Jørgensen indkøber en ny kompressor hos Harald Nyborg og 

monterer den på den eksisterende luftbeholder på arbejdsdagen. 

3. MD har allerede kontaktet lokalpressen + TV om stævnet og har 

sendt relevant materiale til forhåndsomtale. 

4. ES undersøger om vor toiletnøgle passer til den ny hængelås på 

indkørslen til campingområdet, og anskaffer ellers en nøgle fra 

skolens kontor. 

5. ES tilmelder os til Aktive Feriedage i uge 28 tirsdag 12. og torsdag 

den 14. med 2 hold hver dag: kl. 9 til 12 og kl. 12 til 16. 

NL, RJ og ES er med. ES spørger Per om hjælp. 

6. ES finder ud af om Foreningerne Dag er flyttet og melder os til med 

det sædvanlige show med kaffe og middagsmad til 5 mand, samt et 

budget på 1.000 kr. til reparation og vedligeholdelse af bilerne. 

7. MD overtager indkøb af drikkevarer til træningsdage og DM-løb. 

Det er planen at gå over til dåser med pant, og forskellig pris til 

træning og løb. 

8. NH, RJ og ES mødes på banen lørdag den 2. april kl. 11 i et forsøg 

på at læsse traktoren på en hænger, og få den kørt til Claus for et 

nødvendigt eftersyn. Den lille plæneklipper skal evt. med på 

hængeren til Claus. 

Vi opgør beholdning af maling og laver en indkøbsliste så der er 

nok til arbejdsdagen. 

9. ES skriver invitation til DM 2 for nitro og L-S on- road den 10.-11. 

juni. 

10 MD bestiller de nødvendige bilnumre til vore 2 DM-løb hos DASU. 

11 Baneformandens (RJ) opgaveliste til arbejdsdagen blev gennem 

gået, og trangfølgen ændret på visse punkter 

12 ES har indkøbt 6 lysstofarmaturer og 6 multistik til den gamle pit. 

 

Det er, i lidt spredt orden, hvad jeg har noteret fra mødet. Lav gerne 

rettelser eller tilføjelser til dette, og send det rundt. (ES) 



 

 

 


