Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. februar 2007 Syvsten Kro kl. 19.00.
Tilstede: Rasmus, Susanne, Kristian, Arne, Kurt, Martin, Søren, Jørgen, Morten C, Heidi.
1. Gennemgang af referat:
Aktivitetskalender skal sendes til Sæby Kommune og Sæby Folkeblad.
Kurt kontakter crosserne om at begge kalendere skal i avisen på samme tid.
Vedtægtsændringer er lavet og sendt til kommunen og DASU.
Ungdomsafd. Takker nej til bilen fra Jørgen, da nye klubbiler i fremtiden kun skal være vw golf, af
hensyn til reservedele og lign.
2. Alarmpriser:
Klubben har indhentet tilbud på alarmsystemer i samarbejde med crosserne.
Tilbud hentet hos DanGroup Alarm og Sikring Nord(Sæby El)
Udgifter til alarmabonnement.
Beløbet deles så en halvdel betales af hver klub.
3. Sponsoraftaler:
Kitty vil gerne forsætte men skal bruge 2 personer til at hjælpe.
Heidi Georgsen prøver at kontakte Kitty.
Susanne får lavet sæsonkort.
4. Licencer:
Tilmelding til kurser.
6 stk. er tilmeldt til 523 teknikslicens den 7 marts.
5 stk. er tilmeldt til 527 støjlicens den 31 marts.
Licensprøver for folkerace er den 24 marts på Nysumbanen i Hobro kl 12.30.
Tilmelding skal ske til Susanne.
Kristian kontaktet webmasteren og får det sat ind på hjemmesiden.
5. Regnskab:
Susanne mangler stadig information fra kommunen ang. tilskudskroner.
6. Højtaler:
Kontrakt med Dronninglund TV Center er lavet.
Søren er tovholder med alt hvad der vedrører højtalere hen over sæsonen.
7. Status maskiner:
Lastbilen virker fra sidste sæson.
Traktoren er defekt(kan bruges i nød) men skal skiftes ud med en evt nyere traktor.
Jørgen efterlyser en traktor og vogn til vores arbedsdage. Søren prøver at arbejde på sagen.
Rasmus prøver at finde en rendegraver til arbejdsdag.
Arne har lås til den nye bom,der er sat op.
8. Køreforeningsmøde søndag d 25/2-07
Kurt og Kristian tager afsted.
Kristian tager startnumre og transpontere med hjem til klubbens kører.
Leje af transponter er fastsat af klubberne til 300 kr.
Lån af transpotere under løb pga. defekt kan ske mod aflevering af licens og vognbog
9. Cup.
Karsten Nielsen(folkeracekørerepræsentant) står for cuppen i år.
Rasmus og Karsten kan begge skrive indlæg på hjemmesiden, under punktet folkerace.
10. Ungdomsafdelingen:
Morten har gjort et kæmpe stykke arbejde for ungdomsafdelingen den sidste uges tid.
Det bifalder bestyrelsen!!!

Ungdomsafd. Vil vise sporten frem på nordjyske markeder hen over sommeren, bestyrelsen giver
penge til stadepladser.
Vil også ud på forskellige skoler/ ungdomsskoler og fortælle og hænge plakater op.
Efterlyser gamle racersæder til klubbilerne, 2 stk pr klubbil.
Camilla Christensen har også meldt sig som hjælper til ungdomsafdelingen.
Den grønne golf 2èr er så godt som klar til sæsonstart.
Den blå gof 1èr er skrottet.
Fiesta og opel får lov til at køre indtil de ikke kan mere, derefter skrottes de også.
Der er indkøbt endnu en golf, der skal laves til klubbil.
Der er lavet sponsoraftaler med bla. Berner og Dybdal Østervrå. Dybdal sponsorer t-shirts til
ungdomsafd.+ fleecejakker mod et mindre beløb.
Leje af klubbil hæves til 250 kr.
Morten får nøgler og benzinkort af Susanne, så Morten selv kan sørge for benzin til bilerne.
11. Cafeteria:
Crosserne har skaffet elementer til det nye køkken.
Der er brækket ned, ryddet op og snart begynder opbygningen igen.
Der er snakket med elektrikkeren, som kommer og kigger på el i cafeteriaet.
12. Evt:
Susanne har bestilt mad og musik til festen til 3 dagesløbet.
Falck mangler stadig at aflevere et tilbud.
Løbsudvalget holder møde tirsdag den 6 marts.
Der er fundet et evt. bud til speakerjobbet til DM afdelingerne, men der arbejdes lidt videre med
denne sag.
Hvem skal stå for cafeteriaet i år?
Susanne sætter en annonce i klubbladet om der er nogen der er interesseret i at melde sig som
frivillige hjælpere.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 13 marts kl 19.00 på Syvsten kro.

