
NMRC 

Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2016 på banen. 

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

René Jensen, RJ, Søren  Jørgensen, SJ, og Erik Skou, ES, som referent. 

 

1. Regnskab for vort Grand Prix. 

Der mangler endnu et par regninger før vi kan afslutte og dele overskuddet med 

MMRC. Det sker snart. Fælleskassen er hos MD. 

2. Præmier til DM-løb. 

Det blev  besluttet at opfylde DASUS retningslinjer for præmiering, hvilket svarer til 

det niveau vi har haft de seneste 5 år. 

 3. Foreningernes Dag i Næstved 3. september 2016.  

På grund af mangel på mandskab til at arrangere noget som de seneste 2 år blev 

det valgt at stå over i år. ES sender afbud. 

4. Medlemsliste og klubbens økonomi. 

Et ønske fra bestyrelsen om at der er en opdateret medlemsliste på banen, så man 

kan kontrollere om det er gæster eller medlemmer, der kører, er efterkommet, MD 

har hængt en liste på opslagstavlen i kiosken og opdaterer den løbende. 

Klubben har indtil nu, i år kun haft kontingenter som indtægt. Når overskuddet fra 

Grand-Prixét og vore 2 DM-løb kommer ind, vil vi komme ud af sæsonen med et 

pænt overskud. 

 5.  Kiosken til de 2 DM-løb. 

      RJ har accepteret at bemande denne, hvis der er nogen, der tager sig af morgen- 

      maden lør/søn. MD gør dette. 

 6   Klubløb den 8. juni. 

      Vi satser på at få nogle kørere med til dette arrangement. NH sender invitationer ud 

 7.  Officials til DM 2. 

      NH kan ikke være med om lørdagen. Vi satser på at kunne klare problemet med 

      hjælp fra kørerne og egne medlemmer. Søndag er ok. 

 8.  Tobaksrygning. 

      Det er besluttet at forbyde tobaksrygning i pitten på grund af brandfaren. (og ca. ½ 

      million skodder).  

 9.  Græsklipning. 

      Vi søger at få en aftale med skolen om at passe græsset på banen indenfor hegnet. 

      Hvis det svigter, må vi købe en ekstra maskine med opsamler og gøre det med frivil- 

      lig hjælp fra kørerne. 

      Den bageste store plæne og voldene regner vi med at kunne klare med frivillig hjælp 

10. Skrald. 

      Alt affald på træningsdage skal i den store kukkede container, som hunde og ræve 

      Ikke kan vælte og sprede indholdet ud i hele pitområdet. 

      De små skraldespande vil kun være i brug til løb. 

11. Corner-cut ved målstregen. 

      Vi lægger et meget stort, gammelt dæk indenfor curben for at forebygge problemet 

      med manglende omgangstælling. 

12. Ukrudt. 



      SJ har fået et budget til indkøb af effektiv plantegift. 

13. Kunstgræs. 

      Til arbejdsdagen 13.august stiller alle med en stor saks eller hobbykniv og går løs 

      på møgbunkerne. Det SKAL væk. 

14. Aktive feriedage i uge 28. 

      Er aflyst på grund af manglende tilmeldinger. 

15. Næste bestyrelsesmøde: torsdag 4. august 2016 på banen kl. 19.00 

 

 

 

 


