
                     Bestyrelsesmøde d.1/7.2010 kl.19.30 på Syvsten Kro. 

Tilstede: Dennis-Kurt-Aksel-Hans-Egon-Pernille-Karsten-Jonna-Anders-Myrna-Heidi-Susanne-

Jens-Ib-Karina. 

Afbud   : Tom. 

Kurt: Byder velkommen. 

Oplyser at pr.1/10-2010 skifter klubben bank, skifter til Spar Nord.(på denne dato overleveres 

vedtægter- div.dankort o.s.v.). 

Aksel     : 

Udleverer tidsplan til 3 dages stævne. 

Aksel køber megafon til førermøde. 

Laver mapper til alle officials. 

Der er 3 løbsledere til 3 dages: 

 Heidi(fredag) – Hans- Myrna(torsdag-fredag-lørdag) 

Starter   :  

torsdag:Marie - fredag :Jørgen. R.-lørdag: Arne. 

Ib           :  

Er officialschef og finder officials. 

Alle flagposter skal blive og have walkie tændt ½ time efter sidste heat. (bliver fortalt til 

officialsmøde) 

Kurt       :  

Der er politibevilling i teltet til kl.2. 

Der bliver slået græs på midten fredag ugen inden 3 dages.         

 

Låge      :  

Torsdag :  Jens.S.     Fredag-lørdag endnu ikke fundet.   

Jens.S. tager fladskærme med til tider. 



Støj/vægt  : 

 Karina-Esben. 

Tidstagning:  

Jens S deltager som føl lørdag. 

Speaker       :  

torsdag: Gøgsig-   fredag:Gøgsig-    Lørdag: Åge-Christian .J. 

Karsten        : 

 Laver ryttergårdsplan.  

 Tom og Karsten henter og opsætter højtalere. 

Dennis        : 

 køber presenninger til flagkasser. 

Har walkie’er klar. 

Ordner pressemeddelelse. 

Martin         : 

 Banechef med hjælp fra Kurt. 

Hans             : 

Kommer med kopimaskine til dommertårn. 

Indkøber varer. Får fat i 5 fadølsanlæg. 

Bedemændene står i baren lørdag aften. 

Susanne   :  

Kommer med printer/kopimaskine til dommertårn. 

Bestiller blomster. 

Susanne  :Finder folk til boder samt billetluger. 

 

Troels:   Skaffer tilbud på badevogne/toiletter leveret og afhentet. 



Strøm:   Jens Skoven 

Officialsmad:  Jonna. 

Kommer med kølevogn til bakken. 

Kommer med 2 udtræksvogne og en lift alle 3 dage. 

Jonna bestiller dug-service-o.s.v til teltet. 

Jonna sætter annonce på hjemmesiden angående madbestilling til alle 3 dage for andre end 

officials. 

Menu’en  bliver: 

Torsdag aften : stegt flæsk. 

Fredag middag: tarteletter.    Fredag aften: Bøf med løg. 

Lørdag middag: smørrebrød. 

  

Udkørsel med varer: 

Morten og evt. 1 person mere. Låner en ATV af Per Vittrup. 

Rengøring af toiletter/bad: 

 Gurli’s hjemmeservice. Kommer 2 gange dagligt. 

Karina: 

 Køber pokaler og champagne. 

Finder 2 folk til baren torsdag og fredag. 

                                   

                                                                  Næste møde 22/7-2010 kl.19.30 på Ørnedalen. 

 

                                                                                          Karina. 

 

 



 

 

 

 

 


