Bestyrelsesmøde d.12/6-07 kl.19.30. på Syvsten kro.
Tilstede: Arne, Søren, Susanne, Jørgen, Rasmus, Kurt, Kristian, Martin, Heidi.

1. Referat godkendt.
2. Regnskab.
3. Gennemgang af sidste løb, og forbedringer til næste:
Nye kabler til højtalere i ryttergården.
Søren T. købte nye kabler og dåser til masterne sidste år og de er afleveret
til klubben. Der skal findes ud af hvor de befinder sig.
Kurt finder en der kan grave kablerne ned.
Søren finder får en til at måle ud hvor meget der skal fornys.
Der skal findes ud af hvor mange samaritter der skal bruges til 3 dages
løbet.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal have en officialliste til næste løb og for
eftertiden, så alle er informeret ens om hvem der har de forskellige poster.
Kurt og Heidi holder møde med cafeteriapersonale/officialbespisning
personale onsdag d.20/6 kl. 19.30 ang. 3 dages løbet.
Der skal laves udkigstårn til starter/dommere inden 3 dages løbet.
Arne laver toiletterne på bakken.
4.Post til Kurt:
Lyn trekanter og nye vognbøger er sendt til Kurt.
5. Tv-optagelser:
Alt i alt et rigtig godt arrangement.
Gode optagelser/udsendelse.
6. Mangler vedr. bane til 3 dages løbet(Jørgen G).
Mangler en traktor til at køre med slæbet på banen.’
Vi beslutter at holde et ekstra møde, som kun omhandler 3 dages løbet.
Mødet holdes mandag d. 18/6-07 kl. 19.30 nede på banen.
7. Klubhus status:
Arne meddeler at det går godt og at der er styr på hele.

De mangler at lave depot bagved cafeteriaet.
8. Ungdomsafdelingen:
Flagkasser og græstrimmer må gerne låses ind i den hvide garage.
Strøm er blevet lavet i den hvide garage.
Der bliver lavet en crosskart som man kan leje på lige fod med klub
bilerne. Den ejes dog af Kurt også låner klubben den af ham.
Ungdomsafdelingen har fået lov til at låne klubflaget med ud til de
markeder de skal besøge.
DASU har sendt en DVD om ungdomskører på Ørnedalen.
Breddeudvalget vil gerne støtte klubben med altså stadig med klausulen
krone for krone. Til gengæld skal klubben til næste sæson holde et
lederkursus af 4 lektioners varighed.
Når året er omme skal ungdomsafdelingen redegøre for hvad pengene har
givet igen.
Morten mangler en eller to personer som har lidt tid tilovers som kunne
bruges på ungdomsafdelingen.
9. Samarbejde med crosserne.
Der holdes et møde inden sommerferien for begge klubber om hvilken
fælles ønsker der er til Ørnedalen. Kurt finder en dato i samarbejde med
crosserne.
10. Rygeforbud i det ny cafeteria:
I fællesskab med crossklubben har en enig bestyrelse valgt at der skal være
total rygeforbud i det nye cafeteria. Så fra den 12/6 skal alt rygning foregå
udenfor.
Næste møde mandag d 18/6-2007 kl.19.30. på Ørnedalen.

