
Bestyrelsesmøde Ørnedalsbanen d. 7/5-18 kl.19. 
  
Tilstede : Anders-Camilla-Thea-Jonas-Dennis-Henrik-Jens-Anders F – Karina 
Afbud    : Mads – Jannik – Søren. 
  
Åbent hus d. 28/4-2018 : 
Gik rigtigt fint, cirka 198 ude at køre. I en fart blev der lavet diplomer til de små som var med ude at køre, 
da det var et stort ønske fra de små børn. 
  
Mini Le Mans 16/5-2018 : 
Løbsleder : Emil Kristensen. 
Bislev og Mia mangler flagposter. 
Daniel S vil sætte tidstageranlæg op. 
Safetycar kører : Stefan Thomsen. 
Udtræk  kører Rasmus N. 
Henrik Bislev køber rotorblink til saftycar. 
Jens har bestilt pokaler. 
  
26+27/5-2018 : 
Kurt J sætter p-skilte op fredag aften. 
Jane har fundet folk til ishus + bakken. 
Jonas spørger crossklubben ang. toiletter. 
Camilla laver aftale med læge og ambulance. 
Henrik og Mia finder flagposter o.s.v. 
Thea laver aftale med samaritter. 
Karina finder folk til billetsalg. 
Jens bestiller pokaler og blomster. 
Mads bestiller højtalere ( Jonas henter). 
Daniel Z er speaker. 
Dennis laver skrivelse til aviserne. 
Jannik, Dennis og Jens følger op på program. 
  
9/6-2018 : 
Event kl.9.15. 
Karina løbsleder. 
Anders F gør 3 klub biler klar. 
  
Motorsportsfestival 2018 : 
Fredag aften på starten : Petrol spiller. 
Rasmus har bestilt fyrværkeri til kl. 23.30-24.00. 
Ann Sofie er ved at undersøge med mad til fest lørdag aften. 
Lørdag aften i teltet : Diskotek Venus spiller. 
Anders kontakter anti-doping. 
Thea kontakter Metal. 
  
21/5-2018 : 
Arbejdsdag på Ørnedalen starter kl.8 med morgenkaffe. ( Thea sætter på hjemmesiden og facebook). 
  
Klubben får lavet klistermærker med teksten ” Bevar Ørnedalen ”. Som sælges for 25 kr. 
  



Camilla og Anders har været til dialogmøde : 
De syntes det var et godt møde, der blev snakket om mange ting. Se referat på DASU. 
  
  
Der skal være en repræsentant for klubben’s folkeracekørere. Der skal deltage i møder med de 
banedrivende klubber. ( 1 fra hver klub ). 
Klubben sender Stefan Thomsen. 
  
Thea søger om NEZ crosskart løb sæson 2019. 
  
Næste møde mandag d. 21/5-2018 efter arbejdsdag. 
 


