Bestyrelsesmøde torsdag d. 21/2-08 kl.19.30 på Syvsten kro.
”Overdragelsesmøde fra gammel til ny bestyrelse”
Tilstede: Kurt, Karsten, Rasmus, Susanne, Jørgen, Kristian, Morten, Heidi, Søren, Martin, Lars,
Ronnie, Per, Dennis.
Gennemgang af referat.
Regnskab ved Susanne.
Bestyrelsesskift ved Kurt.
Kurt gennem går rækken af ændringer i bestyrelsen:
Næstformand: Dennis Munch erstatter Søren Sørensen.
Banechef: Per Nielsen erstatter Jørgen Georgsen.
Rallycross kørerepræsentant: Lars Christiansen erstatter Kristian Jørgensen.
Rallycross kørerepræsentantsuppleant: Ronnie Karlsson erstatter Robert Jensen.
1. TV-reklame:
Kurt spørger om vi skal gentage sidste års succes.
Enighed om at lave reklame i tv igen i år, til samme pris som sidst.
Kurt og Dennis sørger for dette.
2. Tidtagning:
Personer der er sat på til denne post:
Jens Steffensen, Karsten Nielsen.
Michael Stabell tager med rundt til alle løbene igen i denne sæson.
Søren S. vil gerne hjælpe med højtalerudstyr igen i denne sæson.
3. Reglementer for rallycross:
Lars C. sætter sig lidt ind I dette.
4. Reglementer for folkerace:
Karsten Nielsen sætter sig ind i dette.
5. Kurser og datoer:
Susanne tager sig af denne post igen i denne sæson.
6. Cafeteria:
Bestyrelsen arbejder videre på denne sag, med at finde folk til at passe cafeteria til træninger osv.
Jane bliver efter aftale med Kurt overordnet indkøber til cafeteriaet(Cafeteriakoordinator)
7. Baneudvalg:
Kaldes sammen til møde på Syvsten Kro. ( torsdag d 28/2-08)
Per sørger for at udvalget får besked, samt Peter M, Kim, Hans Henrik, Kurt og Heidi deltager.
8. Rendegraver:
Jørgen B er i gang med renovering, Per N. har tilbudt sin hjælp.
9. Toiletvogn:

Lars C. vil gerne hjælpe Martin hvis der bliver brug for det. Den loves færdig til den 18 april
2008.
10. V-Max Live udstilling:
Det foregår i første weekend i april.
Kaj Jacobsen har kontaktet Kurt ang. en stand til denne udstilling. Det er i samarbejde med MNJ
og Nisseringen, for standen.
Der udstilles på denne stand:
Jannes nye rallycross bil.
Klub bil fra FSAS.
Karsten N. fragter klub bilen frem og tilbage, og vil gerne stå på standen en eller to dage.
11. Hirtshals race day.
Kurt snakker med dem igen inden så længe.
Der må også udstilles crosskart.
Morten stiller med telt og klub bil.
Troels D og Dennis R. deltager med deres biler og evt. flere kører.
12. Ungdomslokaler:
Emnet diskuteres igen.
Men de tilbud vi har fået vurderer vi er for dyre…
Martin Haven tilbyder 150 m2 på hans bopæl, som ungdomsafdelingen må benytte som værksted
og værested. Martin og Morten snakker videre om dette inden næste bestyrelsesmøde.

