Bestyrelsesmøde hos Karsten den 2 juli kl. 19.30.
Tilstede: Kurt, Dennis, Martin, Lars, Ronnie, Per, Rasmus, Susanne, Karsten, Heidi.

1. Sidste referat.
Kurt spurgte om frivillige til klubmesterskabet, og hvis ikke folk vågner op, bliver
tre dages løbet ikke til noget!!!
2. Regnskab.
Åben hus gav et lille overskud
Pinseløbet gav et rigtig stort og flot overskud.
Susanne har søgt om penge til ungdomsafdelingen ved FUF som tilskud til en evt.
til for de unge.
Vi får mere i tilskud i år hvor vi kun havde regnet med.
Mht. til penge i boderne, kommer der nogen rundt til 3 dages løbet og henter penge
så beløbet aldrig er for stort i hver bod. Vi vil ikke udsættes for sådan et tyveri igen
og miste så mange penge.
3. Leje af badevogn.
Der er bestilt 2 stk. badevogne ved Nordjysk lift med 3 bade og 3 toiletter i hver
vogn.
4. Parkering.
Klubben har lejet et areal af kornmarken der ligger op ad ryttergårdsmarken til
parkeringsområde i år.( i bredden 25 meter også markens længde fra asfalt og til
publikumsbakken) Så skulle parkeringsproblemet være løst.
5. Traktor.
Søren T har lejet en traktor til at bruge når der skal vandes bane og evt. slås græs.
Rasmus har lejet suge bilen som vi også havde sidste år, til asfalten på banen.
7. Depotchef og opmærkning af ryttergård.
Opmærknings opgave tager Rasmus A, Rasmus N, og Karsten N sig af. Rasmus a
køber snor, pæle osv. og scooter og trailer stiller Kurt til rådighed. Depotchefen er
Karsten Nielsen han skal sørge for at alle kører bliver placeret korrekt i forhold til
brandveje og hinanden. Og det er også ham alle salgs boder/vogne skal henvende
sig til når de ankommer til ryttergården, så får de anvist en plads.
Pris for salgs bod: 50m2 = 500 kr. 100m2= 1000 kr. osv.
Kølercontainer fås ved Steffen Johansen.
Affaldscontainere skaffer Per banechef.
8. Rengøring af toiletter.

Vi har valgt i år at leje en rengøringsdame, det sørger for de bliver rengjort, fredag
morgen og aften og lørdag morgen og aften.
9. Hjemmeside.
Det skal op og køre bedre end nu, nye informationer skal meget hurtigere ind på
siden.
10. Film vedr. 3 dags løb.
Per Nielsens bror kommer og optager og tager billeder, der er lejet en byggelift til
ham.
11. Opmærkning af bane og start.
Der er fundet en ny løsning på vores opmærkning på starten og på banen.
Ronnie skaffer folk til denne opgave.
12. Opsætning af autoværn m.m.
Vi satser på at det kan nås til vores arbejdsdage før løbet. Autoværn i s-svinget skal
efterses og laves. Der skal også støbes en plads til vægten, i området ved teknisk
kontrol. Mille vil gerne stå for denne opgave og Susanne får målene af Kaj og
bestiller færdig beton.
13. Kurt får nedgravet kloakrør torsdag den 3 juli i samarbejde med crosserne.
Kurt sørger for at rørene bliver hentet.
14. Maling.
Samarit huset skal males. Lars Christiansen påtager sig denne opgave, finder selv
hjælpere og der skal evt. købes mere maling.
15. Højtaler.
Rene Pedersen sørger for at de bliver sat op hver morgen og taget ned hver aften.
16. Dommertårn.
Afprøvning af alt udstyr torsdag morgen. Dennis spørger Jes Christensen og evt. et
par stykker mere vil hjælpe med dette. Så vi er i god tid og er sikker på at det hele
virker til løbs start.( Start lys, computer, nødstrømsbatteri m.m.)
17. Elektriker.
Per Nielsen vil gerne hjælpe i tiden op til løbet, er dog forhindret i uge 30 pga.
operation. Han skal bare have besked om hvad vi gerne vil have lavet.

18.Græsslåning:
Det sørger Karsten Nielsen for.
19. Telt.
Opsætning onsdag d. 23/7-08 vi skal selv stille med 8-10 mand.
Teltet tages ned igen søndag, med der kommer firmaet selv med de folk der skal
bruges. Martin Haven skaffer de personer der skal bruges onsdag.
Pris for telt, borde stole, scene, hoppeborg m.m. samt nedtagning er:
20. Parc Freme.
Det gamle spor i midten af banen bliver åbnet op, og det er lovet færdig til løbs
start.
21. Reklamer - Ændringer fra sidste år.
Guld FM – ca. 27 radio spots.
4-store aviser ( localavis Frederikshavn, Sæby Folkeblad, Østvensyssel avis,
midtvest avis) med farve annoncer.
Ny tv reklame spot.

