Referat bestyrelsesmøde d. 23/2-2015
Tilstedeværende: Jonas, Kurt, Per, Simon, Daniel, Anders, Martin og Jimmy.
Jonas og Kurt byder velkommen, Jonas og Kurt er enige om at de sammen overdrager titlerne til hinanden
stille og roligt.
Per overdrager sin mappe til Kurt med alle hans opgaver.
Bestyrelsen takker Per for den indsats han har ydet klubben, og håber han kommer tilbage igen på et
senere tidspunkt.
Jonas overdrager sin mappe med alle hans opgaver til Martin, han fik overdraget et skema til at holde styr
over arbejdsdage.
Lastbilen er blevet fragtet ud til Iveco ved Jørgen L Jensen til service.
Anders fremlægger vores nye Winkas som er vores nye regnskabsprogram.
Jonas fremlægger planen for medlemsmødet, der skal lægges en plan for opgaver til medlemmerne, og
plan for hvem i bestyrelsen der skal sørge for hvilken opgaver til dagen.
Bestyrelsen møder kl. 18.00 til medlemsmøde, og afholder et bette møde inden alle medlemmerne
kommer.
Kurt sørger for kaffe, filtre og drikkelse til medlemsmødet.
Alle forsikringer på Ørnedalsbanen. skal gennemgås og nye forsikringer på nye maskiner skal tegnes, der er
planlagt møde med en forsikringsrepræsentant. Der skal også forespørges om pris på forsikringer på alle de
mobile toiletter. Der bliver forespurgt pris ved 3 forskellige forsikringers firma.
Der er blevet planlagt kursus i det nye beregningsprogram, indtil videre er der 9 deltager tilmeldt.
Daniel vil holde et møde sammen med alle løbsledere for at finde ud af hvem der kunne tænke sig at
påtage posten som løbsleder til klubmesterskabene, mini leman og træningerne.
Lørdag d. 7 marts kl. 10.00 vil der blive afholdt folkerace/crosskart licens kursus, i lokalerne ved Nordjysk
VVS.
Klubben er enige om at holde status møde med sparekassen vendsyssel.
Gennemgang af mødet med løbslederne til mesterskabsløbene, mødet foregik fornuftigt og der blev styr på
dataskemaerne, og alle skemaerne er indsendt.

