Bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/3-07 på Syvsten Kro kl. 19.00.
Tilstede: Jørgen, Martin, Susanne, Søren, Karsten, Morten, Rasmus, Arne, Kurt, Kristian, Heidi.
1) Referat godkendt.
Aktivitetskalender har været i Sæby Folkeblad, og er sendt til Frederikshavn Kommune.
Arne undersøger hvilken forsikringer vi har på bygningerne, og han har også myndighed til at tegne
nogle nye hvis dette skulle blive nødvendig.
Søren har skaffet traktor med vogn til arbejdsdag, og Kurt har skaffet rendegraver.
Kristian og Kurt deltog i køreforeningsmøde d. 25/2-07. Mødet var dog lidt hæmmet af snevejret,
men mødet blev dog afviklet og transpontere og startnumre kom med hjem til klubbens kører.
Søren og Karsten vil tage kontakt til John, så de i fællesskab kan finde en løsning ang. cupholdet.
Der er ikke fundet nogle gamle racersæder til klubbilerne, dog er der indhentet et tilbud fra Søgård
Racing.
Morten har fået nøgler af Jørgen men mangler stadig et benzinkort.
Arbejdet med cafeteriaet går stille og roligt fremad, alt el er lavet.
Løbsudvalget holdt et fornuftigt møde d.6/3-07 og alle i udvalget er indstillet på at få afviklet nogle
gode motorløb i den komne sæson. Og arbejdet med vores 25 års jubilæumsløb er i fuld gang.
Pressemeddelelser for løbene på Ørnedalen tager Preben sig i samarbejde med Kristian.
Bestyrelsen prøver at få arrangeret et møde med de personer der har vist interesse for vagter/arbejde
omkring cafeteriaet.
2) Regnskab.
Susanne har søgt om dispensation ved Frederikshavn Kommune om tilskud til de medlemmer der
bor udenfor kommunen. Sagen behandles på et møde den 22 marts.
3) Redningskøretøjer.
Modtaget tilbud fra Falck.
Modtaget tilbud fra Ambulix.
Tilbuddene er drøftet af bestyrelsen.
4) Klubbladet.
Redaktøren(Heidi J) appelerer til at folk venligst OVERHOLDER deadline, når der indleveres stof
til bladet.
5)Banechefen.
Spørger til greiteren, om evt. dato på hvornår den kan være færdig. Der er lavet kobling men den
mangler stadig en ny køler.
Efterlyser en ordentlig skærebrænder til vores arbejdsdag, når der skal sættes nyt autoværn op.
Mangler stadig det nye slæb til banen, Kurt vil kontakte John ang. dette da John påtog sig jobbet at
få det hentet.
6) Ungdomsafdelingen.
Kan ikke få lov til at holde foredrag ude på nogle forskellige skoler, da det er for sent med
ansøgning hertil. I stedet bliver der lavet opslag som sættes op.
Priser ang. stadepladser er undersøgt, og bestyrelsen vil betale stadeplads til Jerslev Marked.
Sæby Festservice stiller telt til rådighed, på de ønskede datoer.

Tårs Tømmerhandel er kommet til som ny sponsor.
Morten har også en dialog i gang med Jerslev Sparekasse.
Det er lavet et udkast til en lejekontrakt på leje af klubbilerne.
Kurt indhenter et tilbud på 4 sæder til klubbilerne hos Allan.
Der er søgt om støtte hos Trygfonden samt ved breddeudvalget. Breddeudvalget vil også gerne have
et møde med Ungdomsafdelingen samt bestyrelsen.
Autopartnerkæden sponsorerer maling til alle klubbilerne.
Ungdomsafdelingen stiller 4 stk. biler til rådighed til de ”gamle” kører til jubilæumsløbet.
Næste bestyrelsesmøde d.10/4-07 kl. 19.00 på Syvsten Kro.

