
Bestyrelsesmøde på Syvsten Kro d. 27 sep. kl. 19.30. 
Tilstede: Arne, Susanne, Jørgen, Kurt, Robert, Rasmus, Søren, Morten, Kristian, Heidi. 

 
Kurt orienterer om løbene i sæson 2008. 

Klubben ønsker:  
DM Rally cross d. 12 maj. ( Pinseløbet) 

DM i Cross Kart d. 12 maj.  
Ungdoms løb torsdag i uge 30. 

Folkerace fredag i uge 30. 
Cross Kart fredag i uge 30. 

 DM Rally Cross lørdag i uge 30. 
Folkerace Cup  søndag d. 7 sep.  

Preben har meldt ud at han godt vil lave løbene og Kaj F. måske et enkelt. Men Peben vil ikke 
stå for alle træningsdagene. Derfor skal vi minimum have 5 personer af sted på kursus som 

træningsledere til næste sæson.  
 

Der er møde for folkerace i Løvel lørdag d. 29/9, Egon deltager som Cup leder for FSAS og 
Søren S. tager med. Bestyrelsen gennemgår punkterne der skal behandles på mødet. 

Der foreslås fra bestyrelsen at heatene skal blandes noget bedre fra heat 1, så det ikke altid er 
kørerne med nr. 1-9 der altid kører første heat. 

Årsmøde i Rally Cross kørerforeningen søndag d. 30/9. 
Bestyrelsen gennemgår punkterne. 

Vi er modstander af at man vil indfører at alle kører kan blive lovet strøm i alle 
ryttergårdene. Det vil blive meget dyrt da vi har så stort et område som ryttergård. 

Så er der et punkt om at der skal skrives kontrakt på en dæk aftale så alle kører i kl. 5 skal 
købe X antal dæk på en sæson. Det er jo ikke sikkert at alle nystartet kører har råd til. Vi 

ønsker at se nogle priser på bordet for at se hvor dyrt sådan en aftale vil blive for en kører, 
ellers stemmes der imod herfra. 

 
Søren og Morten ser om de kan finde nogle lokaler eller en løsning på hvor de unge kører/ 

maskinerne kan være i vinter månederne. 
 

Bestyrelsen er indkaldt til fællesmøde med crosserne om fællesklubben onsdag d. 3 oktober 
2007. 

 
Banechefen indleverer sin opsigelse som banechef. Han stopper til næste generalforsamling, 

pga. personlige og arbejdsmæssige årsager. 
 

  


