Bestyrelsesmøde Ørnedalen 16/4-14 kl.19.
Tilstede: Kurt-Daniel-Lone-Anders-Per-Morten-Dennis-Simon-Jimmy-JonasKarina.
Afbud: Thorkild-Henrik.
Kurt byder velkommen.
Referat fra 27/3-14: Godkendt.
Kurt:
Fremlægger invitation til udlændinge til motorsportfestival 2014 lavet af
Lone + Lone.E.
Bestyrelsen godkender, vil blive lagt på klubbens hjemmeside. Kurt evt. få
Aksel.C til at skrive historik ang. motorsportsfestivalen som lægges på
hjemmeside.
Klubmesterskab. 1 afd: Peder Rise som løbsleder.
Jonas : banen er klar.
Lone: cafeteriafolk er klar til klubmesterskab.
Karina: bestilt pokaler til klubmesterskab.
Indsamling af børneattester er i orden.
Dasu låne banen 30/4-14 til træningssamling til juniortræning rallycross.
Anders:
Fremlægger balance og medlemsliste.
Hans. P :
Fremlægger planer for motorsportsfestivalen 2014.
Har aftalt samarbejde med FTZ, kontrakt vil blive fremsendt.
Onsdag aften: evt. foredrag ved Geo. ( Lone. E arbejder med dette).
Fredag aften: Fede Finn+ Funny boys. Start kl.20 er på 3 x ¾ time, har krav til
scene o.s.v. Hans mailer kontrakt til bestyrelsen.
Kurt bestiller fyrværkeri til fredag aften.

Der skal annonceres i god tid.
Lone:
Ang. event 2014 der er sendt ud til 5 firmaer, så afventer svar.
Officialmad sæson 2014 leveres af Dybvad Kro.
Der er ikke flere kursus’er i år, mange har været på og er bestået.
Evt. FTZ-Spar Nord får forskellige farver på armbånd til motorspotsfestival
m.h.t optælling.
Karina:
Har bestilt fribilletter og årskort til sæson 2014.
Morten:
Ang. program 2014. Har aftale med firma i Brønderslev.
Mangler stadig nogle, som skulle have ændret annonce.
Simon:
Har lavet aftale ang. ungdomsgaragen. Der skal laves regelsæt, som skal
overholdes i garagen samt på pladsen foran garagen af alle. Daniel vil
udfærdige dette.
Der mangler 3 klubbiler at blive færdige samt 5 sæder til bilerne.
Per:
Har bestilt Gurli til rengøring af ungdomsgaragen.
Per-Kurt-Anders arbejder videre med flytbar hytte til billetsalg.
Jonas:
Lavet skema hvor medlemmer bliver registrering vedr. arbejdsdage.
Ang. Åbent hus 17/5-14.
Skilte til annoncering er færdige.
Biler er klar.
Skema’er er klar.
Kurt sætter annonce i Sæby avis.

Næste møde 8/5-14 kl.18.30 ved billetlugen på Ørnedalen.

Karina

