Bestyrelsesmøde Thorshøj d.24/2-2010 kl.19.00.
Tilstede: Kurt-Dennis-Susanne-Martin-Ib-Karsten-Tom-Anders-Heidi-Hans-EgonPernille-Jens-Per-Karina.
Kurt:
Byder velkommen.Takker afgående medlemmer og byder velkommen til nye.
Kan fortælle at der bliver tv-dækning på 4 rallycrossløb sæson 2010. Banerne er
Nisseringen-Nysum-Ring Djursland-Ørnedalen.Som bliver sendt på tv 2 sport ca.28
minutter.Pris. ca 50.000 kr pr klub. Kurt arbejder på at finde sponsorer til dette.
Åge Sørensen bliver pr.chef samt speaker til løbene.
Har indhentet tilbud på telt til 3 dages:
Hjallerup teltudlejning pris.ca.32000 kr + moms samt medlemmer til at hjælpe
med opsætning og nedtagning.
Tommy teltudlejning pris ca. 30000 med moms samt ingen medlemmer til at
hjælpe med opsætning og nedtagning.
Bestyrelsen vælger det sidste tilbud.( Tommy’s teltudlejning).
Kurt fortæller at der er møde med crossklubben d.4/3-2010 ( Egon-Martin-KurtSusanne-Karina deltager).
Karsten:
Vil lave lejekontrakt med Dronninglund Radio angående leje af højtalere til løb
sæson 2010.
Jens:
Vil indkalde folkeracekørerne inden sæsonstart. Ang. cupløb og gennemgang af
reglement 2010.

Heidi og Hans:
Har meldt sig som indkøbere i cafeteriet sæson 2010.
Vil selv lave aftale med caterfrost til sæson 2010. ( ang. brødristere-køletrailere
o.s.v.) Vil indkalde til cafeteriamøde med de hjælpere, som har meldt sig til sæson
2010.
Susanne :
Fortæller at der er 532 + kursus d. 5/4-2010 ( 2.påskedag) på Syvsten Kro
kl.9.30-17.
Har fået tilbud ang. klub t-shirt. Susanne inviterer forretningen med til næste
møde, så bestyrelsen kan se og høre hvad de kan tilbyde.
Karina:
Haft møde hos Sonja angående annoncer til programmet sæson 2010. SusanneSonja-Kitty- Karina deltog, har delt opgaverne ud imellem sig. Susanne vil lave
opslag på hjemmesiden, hvor medlemmerne kan tilmelde sig, hvis de vil købe
annonce i programmet
Klubben’s medlemmer vil gerne have programmet lavet i str.A4.(Karina vil
undersøge pris på dette).
Per:
Kurt takker Per for godt arbejde med hjemmesiden.
Per vil lave en brugervejledning, hvordan medlemmer nemmere kan logge sig på
hjemmesiden.
Spørger om klubben har regler ang. link’s?
Bestyrelsen beslutter at klubben’s egne medlemmer kan få link’s på hjemmesiden.
Samt de forskellige baner.
Næste møde.31/3 kl.19.30 på Syvsten Kro.

