
        Dagsorden  

 

1-2-22 

 

Trafikcenteret sæby syd 

 
Tilstede: Karsten Hansen, Camilla Lindbøg, Henrik Bislev, Anders Pedersen, Brian 

Sørensen, Jens Bislev, Thea Jensen, Magnus Jensen.  

 

Camilla Jensen Teams  

 

 

Afbud: Dion Damgaard, Nikolaj Nielsen, Rasmus Nielsen.  

 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde. 

 

- Godkendt  

 

2. Nyt fra Formanden.  

 

● Generalforsamling 2022  

- Dato er fastlagt den 22/2-22. og ingen ændringer på dagsordenen.  

- Cafeteria Vagter i 2022  

- Vedr. grill til træning. Så tænder klubben grill, men folk skal selv medbringe mad og 

service, som skal anvendes. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i 

cafeteriaet, samt nyde maden der.    

- Thea har en kandidat til baneformand som er Jonas Kristensen. Såfremt der bliver 

lavet et baneudvalg.  

 

● Aktivitetskalender 2022 

- Camilla har rettet den til med små rettelser. Den vil blive udsendt på mail til 

bestyrelsen.  

 

● Bidrag til motorshow 2022 

- Camilla er blevet kontaktet af Emil hammer, han vil gerne vide om klubben vil give et 

par gaver til motorshow 2022.  

- Klubben vil gerne give 200 flyers som skal deles ud, dem kan man så give ved 

indgangen og få 50% på indgangen.  

 

● Stormskader 



- Ølhuset er væltet på bakken ved siden af cafeteriet.  

- Taget på flagpost 2 er fløjet af. 

- Døren i cafeteriet er blæst op.  

 

 

● Klubbesøg Dasu 

- Ture har kontaktet bestyrelsen vedr klubbesøg, klubben skal finde en dato hvor de 

kan komme på besøg.  

- Bestyrelsen vil gerne inv dem med til medlemsaften enten den 8-3-22 og 10-3-22 

● Tale Koncept Dasu 

 

- Camilla har modtaget en mail fra Bo baltzer ang noget talentudvikling. Det vil han 

komme med et udkast til og sende til klubben.   

 

3. Nyt fra kasserer 

 

- Anders har lavet et nyt udkast af regnskabet 2021, da den gamle var mærket med 

forkert dato.  

- Jørgen Ring Andersen vil ikke genvælges som revisor, derfor skal klubben have 

fundet en ny.  

- Anders har købt vores traktor fri. 

- Chris har købt en ny rendegraver til klubben.  

 

4. Nyt fra Baneformand  

 

- Vi har fået en fast pris på asfalt fra Ncc. 

- Mia Hansen vil gerne søge en fond som evt kunne betale vores asfalt.  

 

5. Aktiviteter 2022 

 

● Arbejdsdag “ Åbning 1-3-22 “  

- Nye flag huse skal sættes op. 

- Jesper Bislev vil skaffe 2 flag huse mere til starten.  

- Jens Bislev vil kontakte Jesper Kristensen som arbejder ved FGU i Hjørring. For at 

høre om de vil slå græs på banen og hjælpe med at sætte flag huse op.  

 

● Træninger henover året + Cafeteria Vagter 

- Det tager vi til løbsleder mødet.  

● Ungdomsevent fsas  

- Camilla vil holde en træning for alle ungdoms kørere hvor de får træning af en 

erfaren kører.  

● Klubmesterskab 21-5-22 

-  

● Åbent hus 11/6-22 

-  

● DM Folkerace 25-6-22 

-  

● Motorsportsfestival 2022 - Fest lørdag aften 



-  

● DM RC 27-8-22 - 28-8-22 

-  

● Nedlukning 15-10-22 

-  

 

6. Pokaler til kører 2021 

 

Årets Folkerace Kører  

 

Årets Crosskart Kører  

 

Årets ørn  

 

Årets Rallycross Kører  

 

Årets Ofificial  

 

Årets hjælper  

 

Årets bestyrelsesmedlem   

 

Årets Ungdoms Kører  

 

 

 

 

7. Evt  

 

- Lave plan over hvordan man tilslutter højttalere og forstærkere mm.  

- Bestyrelsen vil have et møde med crosserne d 15-2-22 kl 19 på trafikcentret.  

 

8. Referat fra dagens møde 

 

9. Dato for næste møde  

 

- 22-2-22 kl 17. På trafikcentret  

 

 

 

 

                                                                                               Magnus Jensen 


