
Referat af bestyrelsesmøde 27.-11.-2017 på banen. 

Alle mødt, undtagen Kim med afbud. 

Dagsorden: 

1. Konstituering af den ny bestyrelse: 

Næstformand: Erik Skou blev valgt i 2017 og fortsætter et år mere i 

2018. 

Baneformand: Søren Jørgensen fortsætter på posten. 

Kioskansvarlig: Martin Vinther med frue tager jobbet. 

Løbsansvarlig: Martin Dyrlund med hjælp af Johnni og Erik, 

så han selv kan deltage i vore egne løb. 

DASU-kontaktansvarlig: Martin Vinther. 

2. Arbejdsdage/klubløb: Vil i 2018 blive afholdt sammen, med grillmad 

inden løbet. Følgende 3 lørdage er blevet valgt: 7. april, 16. juni og 

11. august. 

Banen er lukket for træning: Banen er optaget af MC-træf i 

weekenden 30/06 – 01/07 2018 

3. Mesterskabsløb: Vi har ansøgt DASU om 3 løb:  

26.-27. maj, nitro og LS, 10. juni, el-biler og 25.-26. august, nitro og 

LS. 

    4. Græsklipning: Skal også fremover foretages af klubbens medlemmer 

på frivillig basis. Søren laver et system til dette. 

    5. Indbrud i kosken:  Alka har afvist sagen som simpelt tyveri, idet 

man anser det for umuligt at komme ind gennem trækruderne. Det er 

besluttet IKKE at anskaffe nye lånebiler. 

    6. Betaling af kontingent for 2018: 

                    BREAKING NEWS !!!!       

Det er besluttet at aktive medlemmer, der kun bruger banen til træning 

og klubløb, IKKE skal betale de 300 kr. til DASU. Kun klubkontingentet. 

     7. Eventuelt: Martin Vinther har efter forhandling med flere selskaber, 

Udvidet vor forsikring til en øget dækning, også vore maskiner og 

bestyrelsesansvar. 

Vi skal holde øje med, når ”GÅRDEN” har åbent hus, så vi kan være 

aktive på banen den dag. Der kommer flere mennesker til ”Gårdens” 

Arrangement en til vort eget. 

Det er muligt at klubben kan få sit eget telefonnummer for mobile-pay til 

en taletids telefon, så beløbene indgår direkte på vor bankkonto. M.V. 

iværksætter. 

     8. Næste møde: 19. februar 2018. 

Med venlig hilsen Erik Skou 


