Syvsten Kro d.9/3-2011 kl.19.30. Fællesmøde cross-bilklubben.

Tilstede : bestyrelser fra begge klubber.
Lene byder velkommen.
Kim(formand fra hovedklub) fremlægger regnskab sæson 2010.
Regnskab godkendt af forsamlingen.(revisorer: formænd fra begge klubber).
Aktivitetskalender sendes til kommunen senest 15/3 og i avisen før 1 /4-2011.
Lene-Dennis –Kurt finder 2 lørdage til bilklubben ( evt. til event).
Oprydning efter billøb:
Crossklubben vil gerne hjælpe sæson 2011.
Der er 5 år tilbage inden miljøaftale/baneleje skal fornyes.
Julius slår græs på skråninger ved banen.
Opstart af cafeteria inden sæsonen:
Begge klubber hjælper med rengøring.
Gitte (cross) og Sonja/Claus (bil) snakker sammen ang.priser- mad o.s.v. så cafeteriafolk fra
begge klubber samarbejder med dette.
Martin laver bordplade til cafeteria og Lene sørger for el.
Forbedringer på Ørnedalen:
Renovering af tag/loft (cafeteria):
Tilbud på ca.50000 kr (der kan søges vedligeholdelsestilskud fra kommunen)
Begge klubber enige om dette skal laves. Lene sætter arbejdet i gang.
Begge klubber enige om at det vinduesparti klubben har stående, skal sættes op samtidig.

Nyt vandingsanlæg (crosserne):

Martin (banechef crosserne) fortæller om hvor anlægget skal ligge og fremviser planer over
dette.
Bilklubben’s planer vil have autoværn hele banen rundt til sæson 2011.
De 2 banechefer vil sammen udfærdige plan over dette.
Der skal laves ny fliseopgang fra bane til cafeteria ( banechefer sørger for dette).
Klubben kunne bruge nye borde og stole i cafeteria ( vil efterlyse dette).
Evt. sæson 2012 laves nye flagposter(huse),
så det er rart at være flagpost og det er ens/ ser pænt ud.
Strøm til ryttergård: tages op næste år.
Årlige opgaver:
Græsslåning: Skråninger :(Julius)
omkring cafeteria :

Ryttergård : bilklubben

Græs

Maj : crossklubben
Juni : bilklubben
Juli : bilklubben
August: crossklubben
September: bilklubben
Oprydning på bane og i/omkring huse:
Fælles arbejdsdag 3 /4 -2011 kl.9 tilmelding ved Egon (bil) Lene(cross) begge sætter på klubbers
hjemmeside.
Bilklubbens asfalt er flere steder itu beder derfor crosserne om at undgå at køre derpå.
Ib (bil) : Foreninger kan søge om at få en medarbejder i aktivering. Begge klubber bliver enige
om at dette er en god i’de. Ib vil arbejde videre med dette.

Karina.

