
Bestyrelsesmøde på Trafikcentret
10/3-21

Fremmødte: Camilla Andersen, Jens Bislev, Camilla Lindbøg, Karsten Lindbøg,
Jonas Kristensen, Tobias Byrdal, Magnus Jensen, Lone kristensen, Jesper
Kristensen.

Afbud: Rasmus Nielsen, Nikolaj Nielsen, Henrik Bislev

___________________________________________________________________

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.

- Godkendt

2. Nyt fra formanden

a. Dasu - Klubbesøg

- Et vellykket og godt afviklet arrangement, samt en god dialog fra
medlemmerne til dasu.

b. Tale Koncept Dasu

- Camilla har været med til Teams møde med dasu. Dasu har haft meget
succes med at have instruktører i de forskellige klubber, som hjælper
medlemmerne til at blive bedre. Så vil dasu lave en træneruddannelse hvor
klubberne kan indstille en instruktør, som vil blive udviklet til at træne
medlemmerne.

c. Banecertifikat

● Sandfang

- Skal være harvet inden hvert løb.

● Nummertavle modsat nuværende + flag.

- Skal flyttes over på den anden side af banen og have en godkendt mand, til at
give dette flag samt straf.



d. Ambulance Tilbud + læge

- Camilla fremlægger ambulance tilbuddet for bestyrelsen.

● Event

- Unox har skrevet til bestyrelsen ang et event.
- Magnus vil skrive til Maria fra skolepraktik og høre hvordan det går med

klubbilerne.
- Bestyrelsen vil gerne have en person som er tovholder på events på banen.

3. Nyt fra kasserer

- Intet nyt fra kassereren.

4. Nyt fra baneformand

- Der kommer en gravemaskine, som skal grave nede i tyrens. Vi skal have
lavet noget drænsystem. Samt søen skal graves større.

5. Aktiviteter 2022

a. Arbejdsdag den 20/3-22
b. Træninger henover året + cafeteria vagter
c. Ungdomsevent Fsas
d. Klubmesterskab den 21/5-22 + Klubfest
e. Åbent hus 21/6-22
f. DM FR 25/6-22
g. Motorsportsfestivalen

- Banko Mandag i Uge 30.

● Fest tirsdag
● Fest lørdag

h. DM RC 27/8-22 - 28/8-22
i. Nedlukning 15/10-22

6. Eventuelt

7. Referat fra dagens møde



- Bliver sendt ud på mail til bestyrelsesmedlemmerne.

8. Dato for næste møde.

- 31/3-22 Kl 17:00

Sekretær: Magnus Jensen


