
                           Bestyrelsesmøde d.23/3-2011 på Syvsten Kro kl.19.30. 

Til stede: Kurt-Pernille-Birgitte-Jesper-Susanne-Egon-Ib-Jens-Martin-Karsten-Karina 

                  Lone(for Thorkild). Indbudt Sonja-Claus. 

Velkomst ved Kurt. 

Kurt skal til møde med beredsskabet (Fr-havn) angående sæson 2011. 

Polititilladelser (sæson 2011)er lavet. 

Ønsker til dagsorden inden næste møde ringes eller mail til Kurt. 

Kurt aftaler med Lene(cross) ang. morgenmad til arbejdsdag. 

Egon og Kurt til møde i Hobro ang.Tv rallycross sæson 2011. 

Dennis får lavet folder til udlevering ved  åbent hus. 

 

Cafeteria sæson 2011: 

Sonja og Claus vil stå for indkøb og finde folk til salget. 

Cafeteriafolk fra cross og bilklub vil mødes og blive enige om udformning af skilte samt 

priser/menuer til salg i cafeteria. 

Sonja og Claus vil efter mødet melde tilbage til bestyrelsen angående priser, så dette kan 

godkendes af bestyrelsen. 

Martin skaffer nøgler til Sonja og Claus. 

Susanne :  

Uddeler ny medlemsliste(165 medlemmer) samt regnskab. 

Susanne har bestilt sæsonkort (2011). 

 

 

Ib : 

Har fået børneattester fra official og hjælpere . 

Alle bestyrelsesmedlemmer have med til næste møde. 



 

Martin : 

Ingen træning før d.20/4  p.g.a  vand på banen. 

Jacob Nellemann finder folk og laver autoværn. 

Samaritrum laves inden sæsonstart.Lene(cross) kontakter tagdækker. 

Martin laver arbejdsplan til arbejdsdag d. 3 / 4 -2011 kl.9.00 på Ørnedalen. 

Karsten : 

Åbent hus i ungdomsgaragen en succes. 

Karsten vil finde løbsledere til Mini Lemans-klubmesterskab-åbent hus samt sende 

løbsansøgninger. 

Vil få klubben’s biler lavet til åbent hus på Ørnedalen d.21/5-2011. 

Birgitte-Jens-Pernille-Karina arbejder med programmet(sæson2011) holder møde i næste 

uge.Det er blevet positivt modtaget at det er i størrelsen A4 og i farve. 

Birgitte: 

 Arbejder videre med event, Spar Nord og Superdæk er interesseret. 

Vil undersøge priser på endagslicenser. 

Jens : 

For sent med nyt tidtagningssystem til sæson 2011. Brian Sørensen vil gerne være tidtager 

sæson 2011. Jens booker Brian til løbene på Ørnedalen. 

Egon : 

Forespørgsel ang. evt. gratis medlemskab for nye ungdomskørere det første år. 

Bestyrelsen beslutter at dette kan tages op på generalforsamlingen. 

Næste møde 28/4 kl.19.30 på Syvsten Kro. 

                

                                                                                            Karina. 


