Evalueringsmøde d.24/10-13 kl.19 på Ørnedalen.
Fremmødte : 27 medlemmer.
Kurt :
Byder velkommen.
Fortæller at klubben i år har haft 3 løb, hvor Heidi.J har været løbsleder på 2 løb samt
været løbslederass. på motorsportsfestivalen. Hans.P var løbsleder på
motorsportsfestivalen.
Klubben har haft et eventløb i år ( 3 firmaer på liste til næste sæson). Eventløb var et nyt
tiltag som forløb fint.
Kurt oplyser ang. regnskab over løbene.Fortæller at mange klubber kan mærke nedgang i
sporten. Mange/store udgifter i forbindelse med afholdelse af løb.
Klubben vil i løbet af vinteren afholde klubaftener med opbygning af klubbens biler, bliver
tirsdag aften (datoer vil blive lagt på hjemmesiden). Håber at mange af klubbens
medlemmer vil støtte op omkring dette.
Karsten (bobbel) :
Har i sæsonen været teknisk chef.Har forløbet fint.
Ønsker til næste sæson:
Tøj til teknisk kontrol samt flagposter ,veste eller jakker ,så det er synligt hvem der
hjælper.
At der bliver lagt strøm ind til teknisk kontrol.
At der bliver lagt spisepause( ½ time) ind til teknisk kontrol i tidsplanen.
At der efter løbet er slut , bliver holdt møde i garagen hvor dagens løb bliver snakket
igennem evt. hjælperne får kritik eller ros for deres hjælp. ( evt. høre resultat af
dommerrapporten).
Jan.J:
Tror ikke at mange medlemmer ved ,hvad arbejde samt hvad det koster at arrangere et
motorløb.
Simon :
Stort ønske at der er flere der vil hjælpe med klubbiler.
Jonas :
Evt. reklamere mere med muligheden for event for firmaer.
Betinna :

Hjulpet overalt.

Lone.E:
Flot arbejde med eventløbet,men stort arbejde med klubbiler.
Ang. informationstelt: Tilkøb betales inden ankomst til banen.
Politikkerræs: flere folk til at hjælpe næste år.
Fredag aften: forløb fint, god opbakning.
Lørdag aften: god aften, god pokaloverrækkelsen.
Simon.H.:
Klubmesterskab og mini LeMans, i år ikke styr på dette, træls for medlemmer.
Evt. køre klubmesterskab over flere gange, da klubbens medlemmer støtter op om dette.
Kurt svarer : Send dette som forslag til generalforsamlingen.
Ib :
Med hensyn til klubmesterskab og mini Lemans ,træls der ændres i datoer midt i sæsonen.
Der er i år købt nye flag til flagposter.
Sæson 2014 skal der købes nye pulverslukkere ( evt. sælge de gamle).
Walkier fungeret fint.
Bestemme inden løb hvem der indsamler flagkasser efter løb.(evt. bestemmes til
morgenmøde ).
Ang. samaritter, de vender tit ryggen til løbet, tage en snak med dem ang. dette.
Heidi.J.:
Syntes løbene har fungeret fint, alle været flinke til at hjælpe. Takker alle der har hjulpet.
John.H.:
Syntes der har været styr på tingene i år, service og lignende var pakket og klar, ting til
baren var klar.
God og underholdende pokaloverrækkelse, at tidsplanen til festen blev overskredet, er
svært at undgå.
Hans. P.:
Svært med tidsplan-protester.

Takker alle der har hjulpet.

Martin.H.:
Været flagpost samt hjulpet banechefen, har fungeret godt.
Morten.:
Har stået på starten, fungeret fint.Evt. inden næste sæson ,at numre på starten males op.
Jimmy :
Hjulpet overalt. Fungeret fint, mange der gerne vil hjælpe.
Henrik.B:
Hjulpet lidt overalt. Evt. hjælpere til boder indkaldes 1 time før åbning, hvor alt
gennemgåes.
Per .V:
Hjulpet overalt. Evt. finde en elektrikker til løbene, der ikke kører motorløb.(John.H.
oplyser at Martin Hasselgren gerne vil hjælpe sæson 2014).
Lone:
Har hjulpet overalt. Informations telt god ide.Ønske:mere styring over uddeling af varer til
boderne.
Anja:
Billetlugen fungeret fint, nemmere med informationsteltet.
Karina:
Hjulpet overalt. Informationsteltet, super ide men alt som kan betales inden ankomst vil
gøre det nemmere.
Kurt takker de fremmødte og oplyser at de fremsatte forbedringer vil blive husket til
næste sæson.

