
Bestyrelsesmøde på Nicoline Syd torsdag d.15/11-07 kl.19.30. 
Tilstede: Søren, Arne, Morten, Kurt, Rasmus, Martin, Kristian, Heidi, Robert. 
 
 
- Møde på Fjelsted Kro d. 4 december 2007. Kalendermøde hvor næste sæsons løb 
fastsættes. Kurt og Kristian deltager. 
- Repræsentantskabsmøde d. 24 november 2007. Søren deltager. 
- Møde med Rolf fra DASU  d. 27 november 2007 hvor der skal redegøres for 
klubbens  udgifter i ungdomsafdelingen, så der kam blive udbetalt penge fra DASU. 
Morten, Kurt, Susanne, Jimmi og Signe deltager. 
 
Til informationsmøde på Fjeldsted Kro deltog Jørgen Birkbak, Dennis Munch & 
Kurt. 
Der blev fremlagt at der skal være 12 deltagere i en klasse for at det er DM tællende. 
Man ser 3 år tilbage og regner så snittet ud for at se hvilken klasser der er tællende, 
Det vil sige at klasse 3, 4, 5 ikke er DM  tællende da de ikke opfylder kravet.  
Dennis har lavet nogle beregninger, dem har DASU`s bestyrelse fået og kigge lidt på 
så de kan se hvilken konsekvenser den regel vil få. 
 
- Miljøtilsyn på banen. 
Banen er godkendt uden anmærkninger. 
Der må laves vaskeplads, dog med en olieudskiller på. 
John fra Crossklubben vil få lavet et overslag på hvad prisen vil blive. 
 
- Møde med miljøfolk. 
Crossernes volde i midten skal hæves ca. ½ meter. 
Bilerne skal have lavet en stor vold i slugten ved udkørslen, så sænkes støjen med 4 
decibel. 
Kommunen vil levere jorden til volden, da der ikke må bruges forurenet jord. 
Amtet har sagt god for at vi laver volden. 
Arne, Kim, Kurt og Lene holder møde med Julius d. 29  november 2007 ang. den nye 
vold, da den selvfølgelig skal godkendes af Julius. 
 
- Køb af rendegraver. 
Bestyrelsen har købt en ny rendegraver til klubben. 
Hydrema, årgang 90, 3 skovle, palle gafler, overholdt eftersyn, meget velholdt. 
Den er prøvekørt hos Niels, og hans tilbagemelding er at den er ok. 
Kurt vil få  den forsikret. 
 
- Badevogn. 
Klubben har købt ny badevogn med 2 damebrusere & 1 dametoilet, 2 herrebrusere & 
1 herretoilet. 



Martin har fået den med hjem så han kan renoverer den til næste sæson. 
Kurt har søgt om lov til få lagt 2 septiktanke ned. 
 
- Susanne har søgt om hædersbevisninger til nogle af klubbens kører. 
 
Regnskab: 
 
Susanne er ved at undersøge hvad en elektronisk tavle, til numre til advarsler/ 
omgange koster. 
 
- Bygninger til Ungdom/ maskiner. 
Søren fremlægger et forslag om et lejemål til ungdomsafdelingen. 
Der skal undersøges om vi så for brug for en ulykkesforsikring til de eventuelle 
brugere af dette værksted/ klublokale. 
Ungdomsafdelingen skal have langt mere opbakning fra nogle voksne før dette 
projekt kan realiseres.  
 
 


