Bestyrelsesmøde Ørnedalsbanen d.3/6-09 kl.19.30.
Tilstede:Kurt-Per-Ib-Myrna-Morten-John-Martin-Aksel-HansDennis-Susanne-Karina.
Afbud: Tom-Ronni-Karsten.
Kurt byder velkommen.
Hans:
Orienterer om pinseløbet.Gennemgår god dommerrapport
samt udleverer kopi til alle.
Hans syntes kopimaskine i dommertårn er for dårlig.
Hans kommer med kopimaskine til 3 dages stævne.
Hans kommer med aircondition til dommertårn til 3 dages
stævne.
Hans kommer med plade til advarselsflag (Kurt får det malet).
Bestyrelsen bliver enige om at anmeldelsesfristen skal
overholdes til alle løb på Ørnedalen.Ellers dobbelt
anmeldelsesgebyr,bliver håndhævet til 3 dages stævne.
Samtaleanlægget (walkie talkier) er for dårlige.
Dennis:
Har priser på nye walkie talkie’er.

Bestyrelsen beslutter at der købes 40 stk.nye walkie talkie’er
samt 20 nye headset.
Dennis vil gerne oplæres i tidtageranlæg.
Kurt:
Finder fejemaskine samt folk til denne til 3 dages.
Reklame til 3.dages, der bliver optaget video til
klubmesterskab.(20/6)
Efter klubmesterskab fælles grillfest pris: 50 kr.Drikkevarer
sælges til billige priser. Kurt sætter opslag på hjemmesiden.
Susanne:
Fortæller at pinseløbet har givet et pænt overskud, har ikke de
endelige tal endnu.
Susanne uddeler ny opdateret medlemsliste.
Ib:
Meget glad for at have gode folk til pinseløbet.
Sætter kæde op, så der bliver adgang forbudt for
uvedkommende til depothus.
Vil gerne at der bliver skrevet hvor længe ryttergården er
åben/lukket til 3 dages.
Planlægger en arbejdsweekend inden 3. dages stævne.

Kørerrep. skaffer folk (6 folk fra rallycross og 6 folk fra
folkerace).
Alternativt spor til folkeracebanen bliver ændret inden 3 dages.
Ib og Kurt finder folk til banen. ( klargøring før og under 3
dages).
Martin:
Depothus bliver lavet om, så der bliver bedre plads til
dommere.
Karina:
Gode hjælpere på starten til pinseløbet.
Kørerne meget tilfredse med starter (Karsten).
Gode tilbagemeldinger på officialsmaden fra Futte.

Per:
Laver el til depothus.
El virker hele vejen rundt, lidt rettelser til ishus på bakken,
bliver lavet inden 3 dages.
Bestiller/køber 2 nye frysere.
Morten:

Meget tilfreds med official til pinseløbet (men der er stadig
mange, der melder fra på dagen).
Vil efterlyse officials på hjemmesiden til 3 dages.
Skaffer official’s til flagposter- starten til 3 dages stævne.
Morten er ryttergårdschef til 3 dages. ( Kurt skaffer
campingvogn til Morten).
Aksel:
Tillægsregler til 3 dages stævne er godkendt. Bliver lagt ind på
knagen.
Aksel har talt med Ove Thomsen ( Ring Djursland) vil forsøge at
skaffe 15 medhjælpere ( flag o.s.v.) til 3 dages stævne.
Aksel vil undersøge ved banesportsudvalget ,om kørere må
hjælpe til løb, de dage de ikke selv skal køre.(e.v.t. dispensation
til 3 dages).
Til 3. dages åbner ryttergården tirsdag (21/7) kl.15.
Trailerparkering bliver aflåst til 3 dages.

Karina.

