Bestyrelsesmøde d.14/3-12 på Syvsten Kro kl.19.

Tilstede: Birgitte-Kurt-Gitte-Martin-Jens-Dennis-Lone(Thorkild)-Jimmy-JonasKarsten-Hans-Lone.E-Karina.
Afbud : Jesper.
Referat fra sidste møde : godkendt.

Kurt :
Været til møde med rallycross kørerforening, ikke mange fremmødte.Foreningen
består af 1 klasserep. fra hver klasse, 1 rep. fra dasu, samt 1 rep. fra hver klub.
Undersøger parkeringsmuligheder ved Ørnedalen sæson 2012.
Kurt-Troels-Karsten arbejder videre ang.generator til Ørnedalen.
Ang.evt. TV til 3 dages stævne:
Evt. ½ time folkerace- ½ time crosskart,½ time rallycross, ½ time legend,
finalerne vil blive filmet.
Klasserep.: Prøve at finde sponsorer til forruderne.(ellers koster det ca. 200-300
kr pr. kører) Dennis vil forespørge folkeracekørerne. Thorkild spørge
crosskartkørerne. Rallycrossforeningen giver svar i næste uge.
Der er indkøbt eltavler til ryttergården, Daniel hjælper med ombygning af
disse,Thorkild vil grave ledninger ned.
Kurt snakker med Bruno.H ang.vægt til sæson 2012.
Thorkild:
Lave/opsætte blomsterkrukker på banen.

Gitte :
Udleverer regnskab til bestyrelsen.
Billetpriser til 3 dages: torsdag 100 kr-fredag 100 kr-lørdag 150 kr alle 3 dage 250
kr.
Ekstra billetter kørerne 150 kr.
Gitte sørger selv for afløser til opkrævning af træningsgebyrer, eller aftaler med
cafeteriapersonale.
Fortæller at Anja Laulund vil stå for billetsalget sæson 2012.

Dennis:
Laver opslag til hjemmesiden ang. indkaldelse til hjælper/medhjælpermøde
d.28/3-12 kl.19 på Ørnedalen, hele bestyrelsen deltager.

Martin :
Greader bliver lavet.
Angående asfalt til banen: forskellige priser på dette, Jimmy-Thorkild-Martin vil
undersøge mulighederne.
Har tegning med fra crosserne som gerne vil have lavet en ændring af banen,
denne ændring bliver nedstemt af bestyrelsen.

Der er møde med fællesklubben.EVT. d.3/4-12 kl. 19 på Ørnedalen hvor hele
bestyrelsen deltager.

Jens :
Har aftalt med Brian.S ang. tidstagning på Ørnedalen sæson 2012.Samt Allan fra
Ikast.
Speaker sæson 2012 Jens aftaler med Kristian .J.
Drejebogen for opgaver til bestyrelsen drøftes:
Kurt : opgaver OK.
Karsten : opgaver OK.
Martin : opgaver OK.
Karina : opaver OK.
Gitte : opgaver OK.
Rep. : opgaver OK.
Drejebogen bliver rettet til og sendes ud til bestyrelsen af Jens.

Lone.E :
I gang med at sælge bannere til banen, opfordrer bestyrelsen til at finde købere.
Har fået tilbud fra slagter Engen med priser til mad sæson 2012. Bestyrelsen
overlader dette til Lone.
Lone bestiller musik til fredag aften til 3 dages stævne.
Dennis og Lone laver aftale med Nordjyske (annoncer sæson 2012).
Laver plakater til løbene sæson 2012.

Har haft forespørgsler ang. event, mangler dato’er hvor dette evt. kan holdes.

Hans :
Fremlægger tidsplan til 3 dages stævne 2012.
Arbejder stadig videre med folketingsheat.
Har fundet pige til rengøring af toiletter.
Evt. bygge en etage oven på dommertårnet til dommer, arbejder videre med
dette.
Evt.arbejde på at få bager til at komme og sælge morgenbrød på banen.
Evt. en ekstra resultatstavle sættes ved banens udkørsel.

Næste møde på Ørnedalen d.28/3 kl.19.

Karina.

