
Referat af bestyrelsesmøde i NMRC 16/10-13 
 
hos Bo Kjelgaard, Skælskør. 
 
 
1. Debat om personer til opstilling til bestyrelsen på Generalforsamlingen 06/11. 
    Det besluttedes at foreslå en vedtægtsændring, så generalforsamlingen vælger 
    de 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig  
    selv på første bestyrelsesmøde med formand, næstformand, baneformand,  
    kasserer og sekretær. 
    Endvidere kan der vælges 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter efter behov. 
    På valg i år er: Jan Laugesen (genopstiller ikke), samt Bo Larsen og Erik Skou der  
genopstiller  
    Bestyrelsen opstiller endvidere Per Wisler, i stedet for Jan Laugesen 
 
2. Hvem fremlægger formandens beretning?- Jan Laugesen. 
 
3. Skal vi vælge en næstformand direkte på generalforsamlingen? 
(Vedtægtsændring – skal behandles før valgproceduren). – Se punkt 1. 
 
3. Gennemgang og tilretning af kladde til indkaldelsen. Sekretæren retter til. 
 
4. Evaluering af løbsæsonen 2013 og planlægning af sæson 2014. 
    Der var enighed om at det har været en kanon-sæson for klubben med 3 DM-løb 
    og 3 klubløb, samt 2 arbejdsdage, alle med fællesspisning. 
    Vi vil i 2014 søge alle de løb, vi kan få, gerne med et nordisk mesterskab i LS på 
    asfalt, eller en Øresunds-Cup, hvis formaliteterne falder i hak. 
    Debat om den track-preparation der blev vedtaget på LS dialogmødet: 
    NMRC vil i 2014 stemme imod DMSU´s regler om bane-præparering, og kun  
    preparere hvis der foreligger dokumentation for, at det ikke skader belægningen  
eller miljøet. 
    Debat om betaling af officials. – Heldagshjælpere, der ikke selv dyrker sporten 
    vil ud over frynser som gratis forplejning, camping og et gratis medlemskab af  
    klubben, ikke modtage nogen kontant betaling. 
 
5. Hvem deltager i klubdialogmødet 26/10? – Per Wisler og Erik Skou som  
    medlemmer af DMSU´s bestyrelse samt Bo Larsen, Bo Kjelgaard og Nicolai 
    Heilbuth som repræsentanter for klubben. (Lidt afhængigt af, hvor mødet er). 
 
6. Debat om vor kiosk. – aktivitetsniveau – evt. krav om uddannelse for at bestride    
jobbet – prispolitik. – Et aktivitetsniveau som i år vil være at foretrække. Der er  
    ingen offentlige krav om uddannelse af personalet. 
    Det tilstræbes at pris og kvalitet afpasses til de markedsforhold der er i branchen 
    så der skabes et overskud der kan bidrage til klubbens drift. 
 
 
 



7. Kunstgræsbane, hvem og hvornår? – Bo Kjelgaard vil være tovholder på dette  
    projekt, som nok vil kræve en særskilt arbejdsdag til anlæg af en mindre 1:10 
    el-bilbane til hyggekørsel for unge og gamle.  
 
 
8. Hvordan får vi et større fremmøde ved arbejdsdage? Pisk eller gulerod? 
    Et 200 kr. depositum der betales sammen med årskontingentet, og fremføres til  
    næste års betaling, hvis man deltager aktivt i de 2 arbejdsdage vil måske få 
    flere til at møde op på dagene. Ellers vil pengene blive anvendt til betaling af 
    fremmed hjælp (Gården) til pasning af græs og skrænter. 
    PS: Deltagelse af den almindelige vedligeholdelse sæsonen igennem kan ikke 
    modregnes heri. 
 
9. Næste bestyrelsesmøde – Afholdes umiddelbart efter at generalforsamlingen er  
    slut. 
 
10. Eventuelt. Nicolai undersøger pris for at blive tilmeldt PBS. – Der vil blive 
opkrævet et gebyr på 100 kr. for medlemmer, der ikke er tilmeldt PBS. 


