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Camilla Andersen, byder velkommen, hvorpå punkterne for aftenen blev fremlagt.   
 
 
Drøftede punkter:  
 

• Nyt omkring banens bevarelse, nuværende status:   
1. Den første time til mødet denne aften, gik med en diskussion af klubbens fremtid, 

hvilket blev drøftet i plenum, herunder holdninger som folk har haft til hvordan og 
hvorledes forhandlingerne skal foregå m.m. Dertil har bestyrelsen pointeret at, Kurt 
Nielsen og Thorkild Kristensen, fortsat leder forhandlingerne, og at det er dem der 
skal kontaktes omkring informationer vedr. FSAS, forbliven på Ørnedalsbanen. 
  

• Det næste punkt der blev gennemgået, var opgaverne der skal løses igennem året. Disse 
opgaver kan man se nedenstående, hvem der har påtaget sig, og eller har valgt at hjælpe til 
med på enkelte dage, eller i perioder.    

 
 
Punkter der skal laves i løbet af året, denne passer i numerisk rækkefølge, til Camillas 
liste som, blev fremlagt på mødet.  
 

1. Fodbold hold, Sindals  u14 – 3 dags Nez, og Motorsportsfestivalen. 
2. Karina – vasker Køredragter 
3. Kristian Mølvang – vasker officiel trøjer.  
4. Søren fra Lendum, hjælper med festen fredag aften. Til 3 Dags.   
5. – vender tilbage til dette punkt.  
6. Henrik Bislev / Henriette  – sørger for official mad til arrangementerne.  
7. Daniel Z– Gennemgår og besigtiger boder og badevogne, på arbejdes dagen – ( 

Daniel finder en hjælpende hånd)  
8. Vedr. strøm, Der spørger Henriette, Anders således vi for at høre om han vil påtage 

sig denne opgave. (Han er ikke ansvarlig før han selv svarer)  
9. Vedr. reklame skilte: Jens Bislev er tovholder på denne del.   
10. Thorkild sørger for fadøls anlæg til arrangementerne, således disse fungere.  
11. Mads Pedersen, ordner klargøring af højtaler anlæg forud for arrangementerne.  
12. Til maj og august løbet, taler vi med ungdoms afdelingen, om de ønsker at hjælpe 

med skraldespande opsætning og tømning- Daniel (Ungdoms afdelingen )   
13. Udkørsel af vare til boderne på løbs dagene, – Peter ( Jonas far ) Tager uge 30.  – 

Brian i August. Anders finder en til Nez,  Peter G Larsen, Tager maj løbet. Hvis vi har 
ATV’ere så vil Mathias Laulund, Mikkel Brix og Laurits gerne hjælpe (ATV, kravet, er 
da de er under 18 år)  

14. Banko er sat i forslag, Camilla Nymark vil undersøge lidt muligheder.   
15. Esben Aldal – Hjælper med publikums hegn og flagposter.  
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16. Vedr. Åbent hus: Simon Max Olsen,  Simon haven, Tobias Byrdal, Esben Aldal, og 
Brian, (Daniel er løbsleder). Samt Kristinas S’ – Martin vil gerne give en hånd med 
på dagen. ( Vi ved hvem han er, vi finder på noget til ham)   

17. Kranbil og rendegraver skal tjekkes igennem: Jimmi Jensen, Jesper Kristensen og 
Ramsus Nielsen. 

18. Grader skal smøres, og skæret skal laves, (Kræver lidt iflg. Robert Jensen, dette vil 
han lige kigge på) 

19. Dette punkt, ordnes på arbejdes dagen.  
20. Græsklipning: Brian Sørensen, Jannik og Brian, Andreassen 
21. Henriette Andersen, 
22.  Henriette vil gøre et forsøg, men kommer der ingen så, er der lukket, da hun skal 

kunne passe sit private arbejde.  (Dette var forståligt på mødet blandt medlemmer) 
men der arbejdes på en løsning.  

23. Jannik Hejslet tager flag alléen til 3 dags løbet. – Folkerace løbet tager Ramus 
Nielsen. 

24. klub Biler – Jesper koordinere med Jan Laulund, om at få 2 biler, op på produktions 
skolen, samt, Kristian Mølvang gerne vil fikse en, Dette koordinere, Jan Laulund, 
Daniel Z, Jesper, Kristian og Anders Fuglsang om.   

25. Medlemmer til bane udvalg: Brian Sørensen, Brian Andreasen, Jonas Kristensen 
Dion Damgaard, Jannik Hejslet, Jesper Kristensen, Tobias Byrdal, Lars Christiansen, 
og Jesper Bislev 

26. Tovholder på flagkasser til Træning: Anja Laulund.  
27. Karina tager de resterende biler der ikke kan komme idenfor.  
28. Autoværn renovering: Brian Andreasen, Jonas Kristensen, Jannik Hejslet,  
29. Bande reklamer: Magnus Jensen  
30. Maling af Hegn: Sanne Nørhede 
31. Maling af borde bænke: og eller udskiftes, dette tager vi på arbejdes dagen.  
32. Maling indvendig kigger vi på, på arbejdes dagen.  
33. Gulv ved terrassen ved starteren og Speaker: ordner Kurt Jensen.  
34. Nye skilte: Jesper, spørg efter hvordan dette kan lade sig gøre med 

produktionsskolen.  
35. Flag på løbs dagen: Jannik Hejslet og kurt Jensen (herunder Nez, hvor der skal 

bruges flag som vi ikke normalt anvender og flagstænger, dette vil Kurt tjekke op 
på, han skal blot have en liste over, hvordan og hvorledes) .  

36. Service bilerne: Nikolaj Nielsen tager transporteren, Emil Kristensen -VW Sharan,  
Kristian Mølvang -Hyundai. 

37. Official til løb: (Daniel kan som opstart, ringe rundt til eller forud for bestyrelses 
møderne, for at få officials,  såfremt han bliver sat lidt ind i det (Hvad plejer man at 
gøre)  

38. Fest udvalget: Henriette Fuglsang- Tovholder: Hjælpere, Mathilde Laulund, Camilla 
Fuglsang, Jannik Hejslet, Emilia Jensen. 

39.  Stop og standsning forbudt skilte og afmærkning, ordner Kurt Jensen, op til diverse 
løb.  

 


