Bestyrelsesmøde tirsdag d. 20 maj 2008 på Ørnedalsbanen.
Tilstede: Morten, Kurt, Dennis, Ronnie, Per, Martin, Susanne, Heidi.
Susanne gennemgår regnskab, efter et meget økonomisk vellykket Pinseløb.
Kasse:
Bank:
Overskuddet for pinseløbet skyder Susanne til at være ca.
Kurt redegør for den uheldige situation at der blev stjålet et stort beløb fra kassen i salgsboden
oppe på bakken, om eftermiddagen til Pinseløbet.
Dette er nu anmeldt til politiet, som vil tage sig af sagen. Alle der har stået i boden denne dag
nægter sig skyldige, og beretter samtidig at der ingen fremmede har været inde i boden denne
dag.
Licenskursus for folkerace den 28 maj kl. 18.30 i cafeteriaet på banen. 6 stk. er tilmeldt indtil
videre.
Susanne har søgt om tilladelse til klubmesterskabet ved DASU. Marie Christiansen løbsleder.
Tilmelding/ tillægsregler udkommer sammen med klubbladet.
Martin: Autoværnet ved flagpost 3 skal laves, da det er defekt.
I dommerrapporten er der blevet noteret at støvproblemerne på banen skal løses med andre
midler end vand. Bestyrelsen må arbejde videre med denne sag.
STORT problem i klubben: Der er virkelig mangel på FRIVILLIGE til arbejdsdagene.
Medlemmerne i bestyrelsen kan ikke både magte alt bestyrelsesarbejdet og samtidig lave alt
arbejdet til alle arbejdsdagene på banens område… Det er de samme 3 medlemmer der dukker
op hver eneste gang!!!
Per: Stand til DM i hestevognskørsel koster ? kr. for 8 gange 10 meter, en kvartside annonce
koster ? kr. Det løber af stablen 14 dage før tre dages løbet(11-13 juli) der kommer ca. 10 000
besøgende til dette arrangement. Så bestyrelsen vedtager at vi godt vil give penge ud til en stand
hertil, så vi kan gøre opmærksom på os selv og tre dages løbet.
Pernille stiller op med telt og rallycrosser, Carsten Christensen med folkeracer og Dennis finder
en Cross kart der kan deltage. Der vil blive delt fribilletter ud(150 stk.) med stempel på så vi kan
se om folk bruger dem.
Ungdomsafd. Deltager i Action raceday i Hirtshals weekenden før tre dages løbet. Her deles også
fribilletter ud med stempel på.
Ronnie: Kritik af afvikling af finalerne til Pinseløbet. Det er et stort sats at alle heats og finaler
skal afvikles over middag, 1 indledende burde køres før middag, så tidsplanen ikke skrider sidst
på dagen. Publikum forlader banen før løbet er slut, når det bliver så sent.
Der var problemer med startlyset, det skal testes til en træning og laves inden næste løb.
Der har været en del klager fra Rallycross kørerne, at vores folk i teknisk kontrol skal kende
reglementet noget bedre, så der bliver noteret det rigtige i kørernes vognbøger.
Der skal være mere styr på højtalerne fra Dronninglund TV center, hvem der henter , bringer,
tester og tager ned til løbene. De skal være testet dagen før løbet så de bare skal sættes op om
morgenen på løbsdagen.

Der er 1-2( 12-24 pers.) hold med unge mennesker fra Brønderslev Kommune der bruger
vinteren på at skrue i racere. De vil gerne have et par folk op og fortælle lidt om folkerace,
klubben osv. Kurt og Susanne tager derop til efteråret(oktober) og snakker med dem. Holdene
støttes økonomisk af Brønderslev kommune.
Morten: Klager over at der er for mange der parkerer ved containerne til træning, de kan ikke
komme frem og tilbage med klubbilerne.
Morten vil lave en klub bil der bliver beregnet til folk over 18 år kan leje, da han synes de skal
have samme tilbud som de unge for at prøve.
Morten efterlyser billeder inde på hjemmesiden fra løbene på Ørnedalen, så hvis nogen har
sådanne billeder, send dem endelig til web-masteren.
Morten klager over vedligeholdelse af den nye rendegraver. Men det er pga. af tidsmangel at den
ikke lige er blevet vasket og fået lavet en defekt lygte. Disse småting bliver rettet efter næste
træning.
Kurt sørger for at der bliver købt en booster som kan benyttes af ungdomsafdelingen og til
traktorerne.
Kurt roser morten for han store arbejde med klub bilerne, de kørte rigtig fint og upåklageligt til
året Åben Hus.

