
Referat af bestyrelsesmøde 10/4 2013 
 

1. Siden sidst. Hvert bestyrelses medlem fremlægger evt. nyt siden sidste møde. 

BL: Har modtaget nøgler fra tidl. formand 

BK: Blev desværre forhindret i at deltage i kommunens fundraising kursus. 

NH: Der er bestilt ekstra container til løb. Biltema sponsorat undersøgt, negativt svar. Sikkerhedsudstyr til 

løb er indkøbt (mangler dog udsolgt pulverslukker) 

JL: Har kontaktet folk til hjælp ved teknisk kontrol. Vi mener efterhånden vi har nok til næste løb. 

 

2. Mangler inden første løb 

Mangler:   

Sikring af kabel over vej (BL + evt. Per) 

Stol til dommerbur (BL) 

Pulverslukker (NH) 

Mærker til mærkning af dæk (BK) 

Spisebilletter (BL) 

Rep. Af curbs (UA) 

Flagstang (BL + flere) 

 

Klubløb:  

Vi holder os til det oplæg til tidsplan vi lavede i efteråret, og gør opmærksom på at banen er lukket for 

anden træning, for ikke at risikere en masse der vil træne til DM løbet. 

Mini Le mans: 

Regler og indbydelse blev gennemgået og tilrettet. ES skriver rent og får godkendt hos DMSU. 

 

3. Der er indkommet forslag fra flere om oprettelse af en ny 1:10 offroad bane. 

Der skal gøres en større indsats for at skaffe astroturf (BK er på sagen). 

Vi ønsker at anlægge en mindre off-road bane (1/10 og 1/8 El), så snart vi får fat i noget astroturf. Banen 

skal anlægges så det ikke bliver til gene for onroad banen. 

 

4. DASU ønsker og leje banen til en ny løbs serie 

Vi ønsker ikke at belaste vores i forvejen hårdtarbejdende kioskpersonale og officials.  

Vi ønsker heller ikke at fratage klubbens medlemmer endnu en weekend at træne i. 

JL giver besked til DASU 

 



5. RC Bike (Søren) ønsker og leje banen som de plejer til et arrangement i Juni. Evt d 8-9 Juni. 

Ja, til sædvanlig pris. 

 

6. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

Næste møde: tirsdag d.4. juni kl 19 på banen. 


