
Best møde nmrc 27/2 
Deltagere Jan, Erik, Nicolai, Bo L og Bo K 
 
1) 
Info og kort gennemgang fra landsmødet DMSU af Bo Larsen. Et godt møde med gode løsninger.  
Herunder skal vi have købt 15-20 gule veste inden næste løb  
DASU el-bilerne er returneret til Lissau, resterende dele skal med en DASU person hjem når en sådan 
kommer til Næstved  
MyLaps fungere umiddelbart fortræffeligt, Jan & Nicolai har monteret og testet det både i klubben og 
online  
Der er betalt for el og leje af toiletter til "gården" 5.500kr i el og 1.600kr for toiletter Der er allerede mange 
kontakter omkring medlemskab og klubbens aktiviteter til Jan.  
Lys i pitområder er en mangel, Per har skaffet 6 lysarmaturer og spot til området ved trykluft som kan 
monteres ved arbejdsdagen. Det bliver monteret med tidsur så det slukker automatisk  
Nøgleboks er sat op i tællerhuset ved hoveddøren  
Forslag til container gennemgået og droppet. For høj pris og forkert indretning.  
 
2) 
ARBEJDSDAGPUNKTER: 
Hylder på pitborde 
Ny flagline sættes op 
Vindue i kiosken skal ordnes 
Slyngplanter på støjmur skal evalueres og måske fjernes Metalpind ved kiosken skal skæres væk 
Legeområde ved bænken ved kiosken skal etableres Hylder, bordplader og stolper males i begge 
pitområder (evt bagside af kørertårn) Generel oprydning og rengøring Maling af curbes og striber på banen 
Der gives mad og vand til deltagere på arbejdsdagen Materialerum/container skal ryddes op og ryddes ud 
Ny slidske/plade til materialerum/container Vindue i tællerhuset skal skiftes eller anden løsning Rampe 
foran tællerhusets vindue med fliser eller lign Kiosken og støjværnet evt (kan vente til anden arbejdsdag) 
Skidtbunke fjernes i offroad området 
 
Der skal indkøbes til afvikling af løb fremover: 
15-20 gule veste 
Førstehjælpskasse 
5kg pulverslukker 
Brandtæppe 
Brandspand 
Alt kan købes i biltema. Vi undersøger om dette kan sponsoreres af Biltema ellers køber vi, gøres af Nicolai 
 
4) 
Løbslederhåndbog sendes ud til alle i bestyrelsen af Erik  
Bo L sørger for stol til dommerhus til Erik  
Claus Ryskov og Erik står på de vigtige poster og Steen Dolmer & Robert Rasmussen spørges til at sidde i 
tællerhuset af Bo K og Jan L Ulrich og Per til teknisk kontrol, evt Patrick Bade og Thomas Knudsen til hjælp. 
Jan L taler med dem.  
Tjekliste over diverse punkter der skal huskes ved løb skal udarbejdes  
Vi skal passe på der ikke drives rovdrift på kioskpersonerne, så vi har dem også næste år ;-)  
Nicolai undersøger om vi kan få en ekstra container i de to weekender vi har DM 



 
Punkter til tjekliste: 
Brandudstyr 
Gule veste 
Skilt ved vejen 
Flag 
Container skal der rekv ekstra af, samt tømning ugen op til løbet Kiosken med personale Teknisk 
kontrolpersoner EL til camping 
 
5) 
Fra næste sæson skal der indføres indmeldelsesgebyr for nye medlemmer. Gebyr foreslåes til 100-200kr.   
Er der ikke betalt til januar sæson 2014 skal der så betales.  
 
7) 
Bo og evt. Steen tager til Fundraising arrangement i Næstved  
Erik og evt Nicolai tager til Medie arrangement i Næstved  
Jan tager evt på "God ledelse" i Næstved 
 
8) 
Næste møde den 10/4 i Næstved på banen kl 19.00 
 
9) 
Eventuelt: 
Bella Challenge arrangement er ikke interessant for os og går i glemmebogen 
Drengerøvsaftenen i Skælskør - lave lille show.   Bo K undersøger nærmere 
Vi undersøger om banen evt skal vendes til sidste DM løb Foldere eller opslag omkring klubben, bilerne der 
kører osv til omdeling og opsætning på løbsdage 
 
Punkterne 3 og 6 var pauser 
 


