
             Bestyrelsesmøde Syvsten Kro d.24/6-2010 kl.19.30. 

Tilstede: Kurt-Dennis-Susanne-Karsten-Tom-Egon-Pernille-Ib-Martin-Karina 

Afbud    : Jens-Anders. 

Referat fra sidste møde:  godkendt. 

Kurt       :  

Samaritter bestilt til 3 dages. 

Evt. bankskifte til Spar Nord Kurt og Dennis tager møde ang. dette. 

 Bestyrelsen bakker op ang. bankskifte. 

 Klubben trænger til nyt dommertårn (for lidt plads). 

Tom og Martin laver tegning og undersøger priser. 

 Bestyrelsen enige om at der skal kigges efter ny pølsevogn til bakken. 

 Klubben har fået ny kølecontainer til Ørnedalen (v.h.a. Jørgen Ring). 

 Lave campingplads for ikke kørere til 3 dages. Bestyrelsen bliver enige om en pris på 250 kr 

(miljø-strøm) for overnatning derud over skal der købes indgangsbillet.            

Martin    :  

Banen holder godt. 

Vil gerne have hjælp til at gøre banen klar, men vil gerne at hjælperne                                                                               

kontakter Martin før der bliver lavet noget.   

Der kommer firma og reparer asfalten inden 3 dages. 

Pernille   :  

Vil gerne vide hvem der må opholde sig i startområdet.(bestyrelsen vil spørge Aksel ang. dette 

på næste møde). 

Egon          : 

 Har klubben’s transpondere ( 4 stk). 

Daniel.S har lånt en af klubben’s transpondere 

 Egon har lavet plakater/samt fribilletter  til 3 dages. 



Karsten    :  

Har været på udstilling (med klubbiler) hos Autoparts i Ålborg. 

 Har indsendt ansøgning til Mini Le Mans. ( Sonja lovet at hjælpe med at lave tillægsregler). Pris 

pr.hold 750 kr.         Kun medlemmer med licens fra stamklubben F.S.A.S. 

Ib               :  

Vil gerne at der bliver lavet så 2 medlemmer af bestyrelsen kan gå direkte ind på klubbens 

hjemmeside og skrive. Egon snakker med på Per (webmaster). 

Susanne   :  

Vil gerne at alle tillægsregler for sæson 2010 bliver lagt ind på klubbens hjemmeside. Egon 

snakker med Per 

 Forespørgelse fra Morten C ang. ungdomsklubben’s hjemmeside: skal den nedlægges? ( da der 

ingen aktivitet er på denne). 

Karina      : 

 Har arrangeret  Fåruptur for klubben.                             

Dennis    :  

Har haft fat i TV2 ang reklamespot til 3 dages. Kurt snakker med racemedia ang. filmklip. 

 Angående pinseløbet: god bane -gode officials-nedkalderen fulgte ikke programmet(tallene). 

                                       Angående 3 dages stævne: 

Hele bestyrelsen møder op om søndagen til oprydning efter 3 dages. 

Opmærkning af ryttergård : Jacob Nellemann- Rasmus- Robert – Karsten. 

Opkrævning af miljøgebyr/strøm står Karsten for. 

Troels.D. :Undersøger priser på strøm samt levering og afhentning. 

 

                                                                                          Næste Møde 1/7-2010 kl.19.30 på Syvsten Kro. 

 

                                                                                                                                    Karina.  



 

 

 

 

 

                     

 

 


