Bestyrelsesmøde på Syvsten Kro d.31/3-10. kl.19.30.
Tilstede: Kurt-Dennis-Pernille-Susanne-Martin-Karsten-Tom-Ib-Egon-Anders-Karina
Afbud : Jens S.
Kurt :
Deltager ved banesyn d. 5/4-2010.
Jens S vil lave en ny slynge til starten.
Fordeling af speaker sæson 2010 bliver Åge på Ørnedalen-Nisseringen-hjælpe på Ring Djursland. Tage bliver
på nysumbanen.
Der er kommet ordrebekræftelse på telt til 3 dages stævne.
Ang. møde med crosserne:
Der blev aftalt at de to klubber samarbejder ang. ny bane.
Der købes ny friture til cafeteria pris ca.5000 kr.
Crosserne tager oprydning efter løb pris ca.10000 kr. for hele sæson 2010.
Kurt håber på mere aktivitet på klubbens hjemmeside.
Kurt har kontaktet 2 pengeinstitutter ang. sponsorat til klubben. Kurt og Dennis tager møde med disse.
Dennis :
Har rengjort samaritrummet på Ørnedalen.
Undersøger tidspunkter ang. træningssamling d. 23-24/4. Undersøger ang. flagposter- ang. tilmeldingersamt får fat i breve som er sendt ud.
Susanne :
Udleverer regnskab, der er mange som ikke har betalt kontingent. Der er d.d. 169 medlemmer i klubben.
Oplyser at der er tilmeldt 28 til kursus (533+) d. 5/4-10 på Syvsten Kro.
Susanne og Sonja tager cafeteriavagten til træninger.
Ib :
Førstehjælpskursus er udsat til senere.
Jens og Pernille( kørersupp.) finder flagfolk til træninger sæson 2010.
Ib finder træningsledere.

Karsten er starter ved samlet starter ved træning.
Martin :
Der er meget vand på banen. Derfor er træning d. 7/4 aflyst
Asfalten meget medtaget.
Borde og bænke males inden sæsonstart. Hegn på banen rettes op flere
steder. Mangler folk til arbejdsdag , sætter dato på hjemmesiden.
Har haft møde med Kurt Ø. som har klubbens slæb liggende. Kurt Ø har
brugt ca.1300 kr på rep. Får Niels H til at hente dette.
Egon :
Vil snakke med Per (webmaster) ang. indlæg på klubbens hjemmeside.
Karina :
Ang. ny størrelse på program bliver udsat til sæson 2011, da det er for sent nu. Tages op igen til november
så programmet kan laves i str.A5 og i farve.
Angående åbent hus d. 1/5-2010.
Mødetid for bestyrelsen er kl.8. Åbningstiden er kl.10-15.
Tom og Karsten: Får bilerne lavet klar ( klubben har 5 biler).Finder 7-8 kørere som kan hjælpe på dagen.
Ib finder flagposter.
Dennis bestiller 8 nye køredragter.
Næste møde 22/4 kl.19.30 på Syvsten Kro.
Karina.

