Referat af bestyrelsesmøde den 4 marts 2014

Tilstede var kurt- per-Dennis-Simon-jonas- morten- daniel- Lone –Anders
Afbud fra karina- Henrik-Jimmy-Thorkild
Referat godkendt fra overdragelse møde den 19 februar 2014
Morten fremlagede priser for programmer 2014, Dennis havde ikke fået priser endnu, men
kommer til næste møde.
Banner reklamer Anders får styr på det, og sener girokort ud.
Der skal indhentes børneattester fra bestyrelsen Kurt indhenter dem.
Træningsleder skal også have lavet en børneattest, det ordner vi når de indkaldes til møde.
Der er blevet oprettet et uddannelse udvalg som Lone Kristensen står for så henvendelse
angående kursuser skal foregå til hende på tlf. 27886686 eller mail kammervej2@gmail.com
Kurt orientere angående åbenhus, der er blevet lavet spørgeskema til brug ved åbenhus.
Dasu har sendt materialer ud angående 3 måneder medlemskab som kun koster 100 som
går til klubben.
Der indhentes tilbud på nyt billet skur hvor der også skal være strøm og internet i. Erstatter
også informationsteltet, så det bliver samlet i det nye hus.
Lone informere angående mad til vores løb, hun har indhentet tilbud.
Der bliver gennemgået arbejdsliste til brug ved medlemsmøde.
Lone

Medlemsmøde den 4 marts 2014
Dejligt med alle dem som ville bruge en aften hos fsas, hvor vi fik mange arbejdsopgaver
delt ud.
Tankbil: Christian Mølvang 20789551- jimmy lb 51233035
Caddy: Henrik Bislev 20456253 –Jesper Bislev – Jens Bislev
Badevogne: Martin Haven 98409069- Jonas Kjær 29249426- Egon Larsen51245581- Esben
Aldan 21695276
Publikumshegn: martin- thomas- Jørgen- Bobbel Carsten 21852341
Ny container: Bobel Carsten 21852341-Egon Larsen 51245581- Jimmy elbo laver strøm i ny
container
Gammel flaghus fjernes :Per Nielsen- Anders Pedersen
Oprydning over container: Per Nielsen-Anders Pedersen-Jimmy Elbo-Brian Andreasen.
Trappe til dommertårn: John teko-Henrik Severinsen
Oprydning dommertårn: Daniel Svenningsen
Boder rengøres: Ib Kristensen 98934346- Esben Aldan 21695276- Erik Pedersen 30223174Jannike 28144500
Pølsesteger og friture rengøres: Ib Kristensen 98934346
Kunst græs på bakken fjernes: Per nielsen- Anders Pedersen
Flaghuse tjekkes: Jimmy Elbo- Rene Eskildsen
Tørrer borde af efter fest til 3- dagsøbet: Esben Aldan 21695276- Jannik Hejslet28144500Erik Peersen 30223174- anne- sophie (Hestehoved)
Tømning af mad container 3-dagsløb:Henrik Bislev
Baren lørdag: Jan Jensen finder personale
Højtaler til løb: mads (hestehoved)
Fjernsyn til rally: Mads (hestehoved)
Strøm til 3-Dag Jan Laulund 40177032- Bobbel Carsten 21852341- Jimmy elbo- Rene
Eskildsen-Martin Hasselgren

