Bestyrelsesmøde tirsdag d.10/4-07 Syvsten Kro kl.19.00.
Tilstede: Kurt, Martin, Heidi, Jørgen, Rasmus, Kristian, Morten, Søren, Susanne.

1)Referat godkendt.
Dispensation ved Frederikshavn Kommune om tilskud til unge under 25 år
der bor udenfor kommunen er godkendt og bevilliget til klubben.
2) Regnskab godkendt.
Susanne har bestilt nye kuverter.
3) Formanden:
Bærbar computer er bestilt til det nye tidtagningsudstyr.
TV Nord har henvendt sig til formanden ang. optagelser af to kendte der
køre ræs på Ørnedalsbanen. Bestyrelsen vedtager at sige ja til dette
projekt, så der arbejdes videre på denne sag.
Ungdomsafdelingen har ikke resurser til at deltage i dette projekt, så der
skal findes 2 biler et andet sted.
4) Åben Hus d.5 maj.
Preben laver pressemeddelelse til avisen.
Morten servicerer bilerne.
Hjælpekører: Kristian J, Heidi J, Søren S, Rasmus N, Camilla A, Søren T
og Camilla T.
Karsten Nielsen listefører.
Susanne indskriver kørerne.
Flagfolk findes til første træning.
Hanne N. står for cafeteria.
5) Næstformanden.
Højtaler bliver afprøvet af Søren inden første løb.
Vandpumpen har været startet, mangler bare at få lavet lader.
Søren og Henrik J tager med til Hobro lørdag d.14/4 og får programmeret
computeren til tidtagning, og bliver sat ind i hvordan tingene fungere.
6) Banechefen.
Banen blev synet mandag d. 9/4-07.

Banen er klar til træning næste onsdag, dog med få mangler!
Peter fra crosserne spørges om han vil hjælpe med at fylde jord i nogle
dæk volde.(Jørgen tager kontakt)
Morten spørger om Jens(Hørby) evt. vil hjælpe.
Greiteren er lavet færdig og leveret på banen.
Lastbil får olieskift hos Niels H.
7) Cafeteria.
Crossklubben arbejder på at få lagt klinker.
Lene(formand) er i gang med at sætte glas væv op.
Der skal kigges og arbejdes lidt på den nye skurvogn inden første løb.
Hans P. leverer maling til gulv i cafeteria.
Søren forsøger at skaffe branddøre til cafeteria.
8)Rasmus.
Har skaffet suger til asfalten til 3 dages løbet. Udgiften til diesel skal dog
betales.
Bestyrelsen takker ja til dette tilbud.
9) Ungdomsafdelingen.
Morten spørger hvornår der laves strøm i den hvide garage. Der arbejdes
på sagen, så det er snart lavet.
Morten arbejder stadig på sagen med at få bukket bure til bilerne.
Klubben har indkøbt 4 stk. racersæder til klub bilerne.
Morten køber temperaturmålere og diverse dele til klub bilerne, og der er
givet grønt lys fra bestyrelsen at Morten må købe dette.
Den grønne Opel (klub bil) er solgt.
Dato for næste bestyrelsesmøde er ikke fastsat!

