Bestyrelsesmøde den 9. januar 2007 i Sæby Kulturhus kl. 19.00.
Tilstede: Kurt, Susanne, Martin, Søren, John, Jørgen, Kristian, Arne
og Heidi.
1) Gennemgang af referat: Referat Godkendt.
*Ansøgning ved Tuborgfonden er sendt afsted, mangler stadig svar.
*Niels H. arbejder stadig på en kontrakt med Falck eller andet, får hjælp af Kaj
Storgaard. Har fået nogle priser igennem ham på:
Pris om dagen for en læge.
Pris om dagen for en ambulance.
Priserne er hvad Nysum giver!
Mere nyt inden generalforsamlingen.
*John har afleveret kopimaskine til Troels Daarbak.
* Søren sletter gamle ting på hjemmesiden, i takt med der bliver sat nye ting derind.
*Crosserne har fået afslag fra Spar Nord fonden.
*Det nye hus ved Niels H. er blevet lukket, meldte Martin tilbage. Resten kan først
laves når huset kommer ned på banen.
* Muligheder Ang. ny tank til det nye hus ligger lidt på stand by af hensyn til
miljøgodkendelsen.
* Der er arrangeret en tur til Ring Djursland for rallycrosskørerne, den 27. januar,
hvor de vil blive informeret om brug af transpondrere og se deres ny bane.
2) Regnskab/ budget 2007.
Regnskab godkendt.
Budget sat for 2007.
3) Vedtægtsændringer:
• Suppleanter til kørerepræsentanter.
• Vedr. eksklusion af medlem i klubben.
4) Gennemgang af indkaldelse til Generalforsamling:
Lille ændring ellers ok.
5) Forslag til aktivitetskalender 2007 lavet af Kristian.
Gennemgang af kalenderen ok.
6) Klubhusrenovering:
Arne fremlægger på tegning.
Han har haft møde med crosserne ang. dette.
1. pririotet er at få selve køkkenet færdig inden sæsonstart.

7) Evt:
Søren fremlægger hvad han er kommet frem til omkring leje af højtaleranlæg.
Der er fremlagt 2 muligheder, (best. Hælder nok mest til mulighed 1)
Hvis bestyrelsen bliver enige om en af mulighederne er Dr.lund TV Center
interesseret i at lave en kontrakt, som så kan fornyes hvert år i januar.
Næste bestyrelsesmøde: lørdag d. 10. februar kl. 9.30 i Sæby kulturhus.
(Samme dag som generalforsamlingen)

