Referat medlemsmøde
d. 05-03-2015
Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem
medlemmerne.
Vi vil gerne spare lidt på rengøring af toiletter, og vil gerne se om vi kan få nogle af vores egne folk til at
gøre rent til vores løb.



Thea - 27140421 – Tror selv hun kan sørge for at finde folk til de 3 løb der er.
Birthe - 22168523 - tager uge 30 toiletter.

Vi vil også gerne se om vi kan finde nogle til at tage sig af vores officieltøj, eventtøj og lignede og have det
overordnet ansvar.


Morten – 61338703

Vi skal også gerne have lavet en ny trappe til dommertårnet, og laver terrassen.



John T – 27731643
Carsten – 21852341

Vi skal også have lavet hylder i den nye container.



Carsten – 21852341
Ib – 25478062

Så skal der findes nogle folk til at stå for festen lørdag aften til 3dagsløbet. ”Musik, mad, dækkebord og
gøre klar”



Daniel Zefir – 60106826 ”Vil gerne være en del af det”
John Hejslet – 20447014

Baren til 3dagsløbet lørdag aften.


Jan Laulund – 40177032 ”har en styr på en flok til dette”

Overordnet ansvar for officialmad til løbene.


Annesofie Sørensen – 28964261

Projekt udskiftning af div. vinduer og døre.


Henrik Jørgensen – 22723059

Eftersyn af generator.




Jonas Kristensen - 51522463
Steffen – 21627652
Jonas Madsen – 53614367

Hjælpere til depot




Jannik Hejslet – 28144500
Kristian – 20789551
Erik – 30223174

Hjælp til at lave strøm til 3dagsløb.




Martin – 51901315 ”vil gerne hjælpe også til de andre løb – bare kontakt ham”
Jimmi – 30341286
Jan Laulund – 40177032

Reklameskilte der skal sættes op rundt omkring og tages ned.




Jannik Hejslet – 28144500
Erik Pedersen - 30223174
Jonas Madsen -53614367

Sættes flagstænger og flag op og ned til hvert løb ”langs vejen og inde midt i banen”.


Henrik Bislev - 20456253

Gøre teltet klar til 3dagsløbet, sættes borde og bænke op og ned, tjekke at nødbelysning virker.


Ingen fundet

Rengøring af borde og bænke i løbet af 3dagsløbet og oprydning, alle 3 dage.


Thea – 27140421

Ansvar for ølforsyning til alle løbene, sørge for at tage imod øllet, sætte anlæggende op og div.



Thorkild – 60390041
Sætte højtaler op til løbene, hente højtaler og levere højtaler og bestille dem. Bestilles på
98841044 Dronninglund TV center





Mads – 20150185
Emil – 22256039
Daniel – 50881932

Oprydning af affald, opsætning og nedtagning af skraldesække under og efter løbene ”Der bliver diskuteret
om ikke det er bedre at lave nogle affaldsstationer, så det er nemmere at komme af med affaldet”


Y’mens club.

Varekørsel til boder.



Bjarne - 23296845 ”sørger for eventer til 3dagsløbet”
Peter – 29447953

Eftersyn af publikumshegn og flagposter.



Brian - 23463937
Dion – 25542474

Simon vil gerne have noget hjælp til de gamle golfer.


Brian – 23463937 ”vil gerne have 2 biler hjem til sig selv”

Rendegraveren og den store traktor skal laves, Kim har det overordnet ansvar men vil gerne have nogle
hjælpere.



Kim Morgan – 22366345
Niels Hansen – 26185187

Nye koste på børsten til traktoren.


Kristian - 20789551

Grateren skal have lavet eftersyn.



Jan Laulund – 40177032
Robert Raketten – 40542418

Kurts nye Fiat skal have installeret en kost foran.





Jonas -51522469
Martin Haven – 23424596
Thorkild – 60390041
Kristian – 20789551

Der er blevet stjålet lamper i vores master og vi skal finde nogle nye.


Daniel Zefir - 60106826 ”vil prøve kontakte sin gamle chef om han har nogle.”

Græsslåning ”buskrydning, og diverse andre”




Nikolaj - 51376803
Emil – 42262406
Tobias - 41340214

Billetlugen, information til 3dagsløb.




Karina - 29903238 ”vil gerne prøve billet salg”
Lone Kristensen - 27886686 ”tager information til 3dagsløbet”
Lone Eriksen - 2249185 ”tager information til 3dagsløbet”

Hjælpere til at finde officials til løbene, Lone Kristensen har det overordnet ansvar, men vil gerne have
nogle hjælpere.


Ingen fundet

Der skal findes nogle hjælpere til kantinen ”træningsaftner, eventer, træningsløb osv.”








Ea –
Annesofie Sørensen – 28964261
Julie - 20913218
Louise Trandum –
Dorthe -22643539
Lotte – 29707786 ”til løb”
Chalot – 60470961

Der bliver foreslå at bestyrelsen vil bruge facebook mere til at finde hjælpere til diverse ting, og det vil vi
tage til eftertanke og prøve noget nyt.
Vi har 20 års jubilæum til 3dagsløbet i år, og bestyrelsen søger en flok personer der kunne tænke sig at
finde på at lave et udkast til ideer til hvad man kunne lave.


Daniel Zefir – 60106826 ”vil gerne hjælpe med at finde på noget”

Hans Henrik har arrangeret en øvelsedag på Ørnedalsbanen tirsdag d. 21 april kl. 18.00, hvor der vil blive
teste skræk scenarier, og efterfølgende blive evalueret, hvad blev gjort korrekt og hvad var forkert. Der vil
være professionel hjælp


Tilmelding til Hans Henrik på tlf. 20782211

Kurt fremlægger at aktivitetskalenderen er blevet afvist af kommunen, der er blevet skrevet forkert
klokkeslæt på en onsdag aften, og så er der blevet fjernet nogle dato’er. Der er blevet sendt en ny
aktivitetskalender til hjemmesiden, det sidste klubmesterskab er desværre blevet flyttet til en onsdag
aften.

Kurt forespørg om der ønskes at der bliver afholdt en klubaften, hvor der er nogle instruktører der kan
fortælle om hvordan man skal gøre sig klar til løb, hvad man skal gøre under løb, hvordan man holder
sporten billig, men stadig kan være med i toppen, ideal linjer og der vil blive fremlagt de nye reglementer så
alle er obs på de nye regler i de forskellige grene.
Der vil blive sat fokus på at holde specielle træningsaftener, hvor der vil være trænere til stede for at
hjælpe vores unge kørere, med at lære at køre rigtigt på banen, træne reaktions tider og bremsepunkter.
Mere information vil komme senere, bestyrelsen arbejder på sagen.
Jonas slutter af med at høre om der er nogle spørgsmål.
Ea forespørg om det lune mad til træninger skal fortsætte, der er stemning for at det skal fortsætte, Ea
ønsker dog kun at vi har det i starten af sæsonen, og dropper det sidst på sæsonen. Hvis der er nogle der
ønsker at der skal være mad sidst på sæsonen, kan man ringe til Ea og aftale det.
Lone Kristensen vil rigtig gerne have at alle medlemmer i klubben, går ind og tjekker om der er nogle
kursuser de godt kunne tænke sig at få og at de tjekker om nogle af deres officialsgrader er ved at udløbe.

