Bestyrelsesmøde d. 13-10-11
Afbud fra :Jens Steffensen, Susanne Jensen, Karina Jensen.
Ikke meldt afbud: Egon Larsen-Jesper Christensen.
Fremmødte: Thorkild Kristensen, Martin Haven, Pernille Pommerencke, Birgitte Sørensen, Ib Kristensen,
Karsten Ersted .
Gennemgang af regnskab. Bestyrelsen er bekendt med at annonceudgifterne skal reduceres.
Der er styr på ungdomsafdelingens lokaler og WC, samt er de rengjort og pænt i stand til når kommunen
overtager.
Regnskabet er godkendt.
Kurt orienterer om mødet i Kolding, Pårup og Hobro.
Kurt orientere om samarbejdsaftale med Metal vedrørende om, at alle Metal-medlemmer skal komme
gratis ind ved, at vi får et fast årligt beløb de næste 3 år (6000kr. 2012-2013-2014). Bestyrelsen synes ikke
at det er en god aftale. Kurt skal have møde med Bo Balsher søndag d. 16-10-2011.
Kurt var til møde i Hobro d. 12-10-2011 vedrørende priser til næste år.
Salg af biler ønskes ført tilbage så man kan købe bil uden licens igen.
Anmeldelsesgebyrsforslag
Rally: 1000,Folkerace: 625,Folkerace cup: 700,Crosskart: 1000,Crosskart mini: 200,Crosskart 85: 200,Løbsansøgning FSAS
Datoer 2012: 26 maj – pinselørdag (RC og CK)
26-27-28 Juli – 3dagsløbet (alle)
8 September – Finale (FR)
Dato for møde med løbsleder bliver d. 27-10-2011 kl. 18.30 på Syvsten kro.
Løbsledere bliver inviteret – det ordner Kurt.
Sedler vedrørende arbejdsområder i 2012 er gennemgået, og der skal laves om på det. Arbejdsopgaverne
skal fordeles anderledes, for at mindske det store arbejdspres for bestyrelsen. Susanne vil gerne have hjælp
fra en nu, så personen kan lære arbejdet og derefter overtage kurser 2012, da hun afgår som kasserer.
Vi skal alle prøve at finde nogle der vil indtræde i bestyrelsen til næste generalforsamling.

Klubfesten foregår d. 28. januar på Knivholt. Lone Eriksen sørger for klubfesten.
Der kom forslag om menu til tredagsløbet slagteren i Sæby har givet forslag med gril buffet og tilbehør. Det
synes bestyrelsen er okay.
Der blev snakket om Danica (Curlyband) til musikken til tredagsløbet.
Vinterklargøring af banen og maskiner foregår lørdag d. 05-11-2011 kl. 09.00 – hvor vi håber på at se en
masse fremmødte.
Skrevet af Lone.

