Overdragelsesmøde Syvsten Kro d.23/2-11 kl.19.30.
Tilstede: Kurt-Dennis-Birgitte-Pernille-Egon-Jens-Anders-Ib-Susanne-MartinKarina.
Afbud : Jesper-Thorkild.
Kurt byder velkommen, takker afgående og byder velkommen til nye.
Bestyrelsen bliver enige om at referater skal være på hjemmesiden 14 dage efter
afholdte bestyrelsesmøder.(før løbsmøder samt evalueringsmøder bliver ikke lagt
på hjemmesiden).Fremtidige møder aftales ved mødets afslutning.
Afbud meldes til Kurt.
Regnskab samt revideret medlemsliste klar til næste møde.
Angående forespørgsel fra generalforsamlingen ang. strøm til folkeracecupløb.
Birgitte vil inden løbet finde ud af hvor mange kørere der ønsker strøm, samt lave
en plan over dette.
Simon Overgård’s spørgsmål angående løb for U18 til 3 dages. Hans P som er
løbsleder på dette løb, har lovet at der bliver lavet en klasse for U18.
Mange opgaver der skal dækkes ind til sæson 2011, klubben mangler mange
medhjælpere til mange ting. Jens vil ligge opgavelister på hjemmesiden og håber
at mange vil melde sig.
Der skal laves et cafeteriaudvalg-indkøbschef-festudvalg-officialsudvalgbaneudvalg-o.s.v.
Martin (banechef) tovholder for hegn-bane-græsplæne.

Susanne bestiller sæsonkort til sæson 2011.
Birgitte – Pernille-Jens-Karina vil arbejde med programmet til sæson 2011.
Priser til programmet bliver uændret sæson 2011. ( ¼ side 400 kr + 2 sæsonkort,
½ side 700 kr + 4 sæsonkort, 1/1 side 1000 kr + 6 sæsonkort).

Kurt ansøger om de forskellige tilladelser til banen og løbsansøgninger.
Kurt har bestilt telt til 3 dages stævne 2011.
Ny regel på alle løbsledere-træningsledere-teknisk kontrolfolk-bestyrelsen skal der
laves børneattester på. Ib vil arbejde videre med dette. Hvert bestyrelsesmedlem
have en med til næste møde.
Der er fællesmøde med crossklubben 9/3 kl.19.30 på Syvsten Kro.
Hele bestyrelsen deltager.Der er ønske om nyt tag på cafeteria, crossklub og
bilklub deler om dette.(pris ca.10000 kr).
Karsten arbejder med åbent hus i ungdomsgaragen.(19. marts).
Anders og Jens arbejder med nyt tidtagsningsanlæg.
Dennis har forhandlet pris med nordjyske medier, samme aviser som sæson 2010.
Martin bestiller autoværn, ordner ny pølsevogn.
Egon –Anders-Dennis får lavet folder til uddeling ved åbent hus.
Birgitte vil arbejde videre med et Pr.eventudvalg.

Næste møde onsdag d.23/3-11 kl.19.30 på Syvsten Kro.

Karina.

