
Bestyrelsesmøde torsdag d. 10-1-08 på Syvsten kro kl. 19.30. 
Tilstede: Morten, Karsten, Kristian, Martin, Kim, Susanne, Kurt, Jørgen, Rasmus, Heidi 

 

1. Heidi gennemgang af referat. 

Planlægning og gennemgang af klubfesten d. 2 februar 2008. 

 

2. Susanne gennemgår årsregnskab for 2007. 

Fremlægger budget for 2008.01.11 

 

3. Kristian har fået laver aktivitetskalender for sæson 2008. 

Løb med juniorkørerne vælger vi at lægge til vores Mini Leman, da det ikke køres 

til vores cup finale i september. 

Crosskart cup kommer til at hedde ”Ørnedalscuppen” 

Ladiescuppen kommer til at hedde ”Nisseringenscup” 

Juniorcuppen kommer til at hedde ”Nysumcuppen” 

Derved skal de tre klubber sponsorerer pokaler til dem der bliver henholdsvis 1,2,3 

i  den samlede cup stilling til sidst. 

Kurt undersøger hvornår der er arrangeret åben hus i år, samt hvor og hvordan det 

bliver med racerskole.(snakker med Kaj.S) 

 

4. Kurt orienterer om indkomne forslag til generalforsamlingen. 

Jørgen R.A. spørger om vi vil lade en erstatning for ham fotografere til Rallycross 

løbene på Ørnedalen, da han selv skal ud og køre. 

Det synes vi er helt ok. 

Susanne får lavet sæsonkort til den komne sæson. 

 

5. Drøfter forslag til ny banechef. Der er ingen emner lige for øjeblikket. 

 

6. Karsten læser brev op fra Hanne(cafeteria) 

Hun vælger ikke og fortsætte i cafeteria i sæson 2008.  Hun synes det har været 

svært pga. af manglende opbakning fra medlemmerne, og for mange gnidninger i 

krogene. Hun har måtte trække meget på familie og venner, men takker mange 

gange for hjælpen i 2007. 

 

7. Martin sørger for at badevognen er klar til at den skal tages i brug. 

Crossklubben har fået lov til at låne den, til deres træningslejer i april. 

Peter Madsen vil hjælpe med at lave pladsen hvor den skal stå. 

 

8. Morten om ungdomsafdelingen. 

Spørger om lov til at komme af sted til nogle markeder igen i år. 

Jerslev marked er næsten på plads. 



Kurt vil undersøge om vi kan få en plads til ”Nordsø Action day I Hirtshals” 

Det er sat i værk at ungdomsafdelingen kan komme ud på nogle skoler og fortælle 

om folkerace. 

Skolerne skal nu selv kontakte ungdomsafdelingen hvis de er interesseret. 

Kurt skal til møde med kommunen torsdag d. 17/1-08 ang. lokaler til de unge. 

Forslag om sandkasser til de små. Kim vil drøfte det med crossklubben, så vi kan 

lave dem i fællesskab. 

Morten spørger til vaskepladsen. Kurt fortæller at der er lavet budget og drøftet 

beliggenhed, og længere er de ikke nået. 

 

Så sætter vi navn på de personer der skal have årets pokaler: 

  


