
                              Bestyrelsesmøde d. 5/10-15 på Ørnedalen. 

Tilstede : Kurt-Jonas-Simon-Anders-Dennis-Jimmy-Henrik-Daniel-Martin-
Karina. 

Afbud : Thorkild - Morten. 

Jonas : Byder velkommen. 

Dato for nedlukning af banen bliver 24/10-15 kl. 8.30 på Ørnedalen. ( Daniel 
sætter på hjemmesiden/facebooksiden). 

Henvendelse fra efterskole ang. medlemskab og licenstype. ( Jonas undersøger 
dette). 

Bestyrelsen snakker lidt ang. løb sæson 2016. ( Jonas sender løbsansøgninger 
ind). 

Kurt-Anders-Jonas-Thorkild været til dialogmøde . 

Møde med klubbens løbsledere ang. sæson 2016. Tirsdag d. 13/10-15. 

Bestyrelsen enige om, med hensyn til licensfornyelser f.eks. løbsledere-teknisk 
osv. skal dette minimum bruges 1 gang på 2 år inden klubben vil betale for 
fornyelse. 

Kurt : 

Der har været snak ang. en Nordisk Cup ( 1 løb i Sverige-Norge- Danmark) i 
Rallycross. Spændende om dette bliver til noget i sæson 2016. 

Anders :  

Fra dialogmødet, nye kontigentpriser i 2016. 

Fremlægger regnskab. ( mangler lidt endnu fra motorsportsfestivalen og sidste 
løb) 

Bestyrelsen gennemgår medlemsliste ang. manglende arbejdsdage 2015. ( 
Anders kontakter dem der mangler arbejdsdage). 

Martin: 

Bestiller smeden før nedlukning af banen. 

 

Fra Thorkild: 



Der har været afholdt møde med klubbens crosskartkørere. Hvor der blev 
fremsendt forslag til ændringer sæson 2016 til Banesportsudvalget. 

 

Karina : 

Ang. klubbens hjemmeside. Den fungerer ikke optimalt. Flere har efterlyst flere 
referater. Som der blev besluttet på generalforsamlingen at før og efter løb 
møder ikke skulle sættes på hjemmesiden, fungerer ikke. ( de møder der har 
været i sæsonen har været før og efter løb, og der er lavet referater til 
bestyrelsen over disse).  Mange medlemmer mangler informationer ang. hvad 
der sker i klubben (ikke alle medlemmer er på Facebook). 

Forslag evt. lave månedsbreve i sæsonen til medlemmer. Evt. tages op på 
generalforsamlingen, hvad mener medlemmerne ?. Der kunne være 
medlemmer som havde en god ide til hjemmesiden. 

Ang. klubfest på Knivholt, festudvalget mødes snart ang. planlægning. 

Simon: 

Klubbens ungdomsmedlemmer vil gerne mødes i gang i vinter evt. tage ud at 
bowle/spise sammen. Vil klubben give et tilskud til dette? 

Bestyrelsen beslutter at klubben gerne vil give et tilskud til dette. 

 

                                                                                                         Karina 

 


