
Medlemsmøde 19/3-18 Sæby kl.19. 
 
Tilstede 52 medlemmer. 
 
Thea byder velkommen, der er nogle opgaver som skal deles ud inden sæsonstart. 
 
Klubben mangler nogle til at gøre toiletter, badevogne samt samle skrald ind til motorsportsfestivalen. 
Opfordrer medlemmerne til at tænke over om de kender nogen der kan hjælpe med dette evt. en forening. 
 
En person til at stå for eventtøj : Kristian. 
 
En person til at stå for officialveste : Anne Sofie. 
 
Motorsportsfestivalen festen fredag aften på starten : Anne Sofie kontaktperson  
                                                                                                  Søren salgsteder finder personale. 
                                                                                                  Mia- Brian- Jesper- Kristian  : opsætning/nedtagning 
borde og stole. 
 
Motorsportsfestivalen fest lørdag aften : Anne Sofie- Anders. ( bestille mad- pakke service ) 
                                                                          Baren er bemandet Jan Jønsson. 
                                                                          Musikken er bestilt. 
 
Officialmad sæson 2018 :Anne Sofie og Mia. ( bestille og udlevere ). 
 
Gennemgang af badevogne og boder inden sæsonstart : Esben A og Patrick. 
 
Stå for strøm sæson 2018 : Anders F som selv finder et team til dette. 
 
Reklameskilte som sættes op 14 dage før løb og tages ned senest 5 dage efter løb : Nikolaj – Karsten – 
Tobias. Rasmus giver råd og vejledning ang. dette. 
 
Fadølsanlæg til motorsportsfestivalen : Thorkild. 
 
Opsætning/nedtagning og afprøvning af højtaleranlæg : Mads Panik. 
 
Udkørsel af varer til boder til løbene : Peter og ? 
 
Tombola til motorsportsfestivalen : Mia – Camilla L – Camilla M . Simon skaffer trailer. 
 
Publikumshegn og flagposter : Esben A og Brian. 
 
Åbent hus : Karina og Simon. Dennis skaffe nye skilte ( husk adresse ). 
 
Kranbil og greader gennemgåes : Jørgen L – Jesper – Brian. 
 
Græsklipning : Jannik – Mathias – Jesper - Laurits –Jonathan. 
 
Tovholder cafeteria : Henriette – Tove. De finder selv hjælpere. 
 
Opsætning af flag : Jannik finder selv team. 



 
Baneudvalg : Jonas- HansHenrik-Jørgen G – Brian – Dion – Jesper- Jannik . 
 
Flagkasser : ? 
 
Opsætning telt til motorsportsfestivalen : Det koster 5000 kr hvis klubben ikke skal hjælpe. Derfor 
opfordres til sponsorer til dette : Rasmus – Jesper byder ind med at give 1000 kr hver så nu mangler der kun 
3000 kr. 
 
Klubben har testdag 11/4 kl. 17 for crosskart og rallycrosskørere som skal til Nisseringen og køre. 
 
Næste bestyrelsesmøde 11/4 efter 
testtræning.                                                                                                                    Karina 
 


