
Bestyrelsesmøde d. 28. november 2006 på Syvsten Kro. 
Tilstede: Susanne, Martin, Jørgen, John, Kurt, Søren, Kristian, Heidi. 
Preben og Arne. 
  
Referat godkendt. 
  
Kurt orienterer om repræsentantskabsmøde: 
Der blev drøftet samlet start til træning, og det blev vedtaget. 
Budget blev stemt ned pga. kontingentstigning på 50 kr, skal kun være 25 kr blev der 
foreslået. 
  
Orintering om tidtagningsudstyr:  
Det skal tages i brug fra og med sæson 2007. 
Et tilbud der er hentet hjem af Kaj Jacobsen, og det koster ca 20-23000 kr pr klub. 
Transponter koster ca 2500 kr pr stk, for hver kører. 
Hver klub kan evt. købe 5-10 i reserve, som kørerrepræsentanten får med ud til hver 
løb, som kørerne så kan låne/leje hvis deres egen går i stykker under løbet. Dog bliver 
der et max på antal gange man kan låne på en sæson. 
Økonomi herom: Ansøgning til tidtagningsanlæg ved Tuborgfonden, skal laves og 
sendes i december måned. Arne vil kontakte og få Aage Gøgsig til at lave denne 
ansøgning. 
  
Jubilæumsløb til 3 dagesløbet 2007: 
Preben orienterer om 25 års jubilæumsløb der skal afvikles næste år på 
Ørnedalsbanen. Aksel, Aage G. og Hans Brun vil prøve og skaffe de kører fra 
dengang, og de må ikke være aktive kører i dag. Annonce sættes i Autosport for at få 
fat i så mange som muligt af disse kører. 
  
Kurt vil kontakte Niels Helledie for at hører om hvordan det går med arbejdet med 
Falck eller alternativer dertil. 
  
Kurt orinterer om højtaleranlæg(Jørgen har målt ud hvor mange meter kabel) 
6500 kr til nye kabler+ stik 
Per Nielsen vil evt. sponsorere en del af det samt lave alt arbejdet for at få det sat op. 
Gamle højtalere bruges i ryttergården. 
Søren vil tage kontakt til Dronninglund TV center mht. evt kontrakt på 5-6 højtalere, 
mixepult+ 2 mikrofoner. Søren vil arbejde sammen med Per Nielsen omkring dette. 
  
Søren Orienterer og hjemmesiden/kodesystem: 
Det nye loginsystem fungerer godt. 
Foreslår at bestyrelsen skriver på hjemmesiden om klubbens visioner for sæson 2007. 



Søren får slettet alle gamle ting på siden. 
Søren vil gerne vide om maskinerne skal laves i vinter? Jørgen svarer: At det skal de 
men det kommer vi ind på senere. 
  
John orienterer: Han har snakket med Kurt Ø ang. kopimaskine, og den er hentet og 
vil bliver afleveret til Troels. Spurgte også Kurt om klubbens slæb, det ville blive 
fundet frem så Niels H. kunne hente det. 
  
Jørgen orienterer: Der er blevet holdt møde med crosserne ang vandingsanlæg på 
banen. Der er en billig og en dyr model. Det blev valgt at det skulle laves over 2 
etaper: 
Første skridt bliver en 20000 liters tank nede på banen, så vandbilerne kan fyldes 
nede på banen. 
Anden skridt bliver sprinkleranlæg, hvor den ene halvdel af banen kan deles med 
crossklubben. Udgifterne bliver delt sådan at hver klub betaler en halvdel hver. 
Kurt: Crossklubben har søgt om 10000 kr hertil i Spar Nordfonden. 
Og bilklubben har snakke–t med egen pengeinstitut(Egnsbank Nord) og de vil næsten 
sikkert hjælpe med et beløb på ca 10-20000 kr. 
Som formand for fællesklubben(Hovedklubben) får Arne pengene fra begge klubber 
og styrer økonomien. 
  
Der mangler håndværkere til at lukke siden på det nye hus der står hos Niels H. 
Martin og John tager sig af dette. 
  
Jørgen undersøger muligheder ang. tank til det nye hus, Kurt finder en rendegraver, 
samt crossernes gummiged til dettte.( først til senere brug) 
Vælger at udsætte åbning af det gamle spor, til engang efter sæson 20007, så 
rallycrosserne beholder banen som den er i sæson 2007. 
Sandfang sættes i bero indtil den nye miljøgodkendelse er beregnet og lavet, da der 
evt skal laves ny vold i slugten alligvel. 
  
Arne: Klager over standarden i cafeteria, det er under alt kritik. 
Mener at baderummet skal ligges til, det kan laves i samarbejde med crosserne det vil 
de gerne. Arne melder sig til projektet sammen med Martin. De vil i samarbejde med 
crosserne finde ud af hvad projektet ca vil komme til at koste. 
  
Generalforsamlingsdato: 10. februar 2007, Preben vil prøve om vi kan låne Sæby 
kulturhus igen. 
  
Næste bestyrelsesmøde 9. januar 2007 kl. 19.00. 
 


