
Referat til bestyrelsesmøde d.30/3-22 
Sted: Ørnedalsbanen kl.19.00 – 21.30 

Tilstede: Lone Kristensen, Nikolaj Nielsen, Camilla Lindbøg, Jens Bislev, Jonas Kristensen, 
Jesper Kristensen, Anders Pedersen, Tobias Byrdal Pedersen 

Fraværende: Magnus Jensen, Karsten Lindbøg, Rasmus Nielsen, Henrik Bislev 

Dagsorden Referat 

1. Gennemgang af referat fra sidste 
møde 

Pdf næste gang - ok  

2. Nyt fra formanden 
a. Planlægning af arbejdsdage 

resten af sæsonen 
b. Gennemgang af udsendt mail 

vedr. Dasu`s visioner 
c. Ungdomsskole vil gerne se race. 
d. Ambulance.   

a. Arbejdsaftener onsdage, der ikke er 
træning. 27/4(flaghus), billethus 
males 

b. Forslag fra DASU vedr. Nye 
konstellationer af BU.  
Snak om møde med andre formænd 
for klubber. Vi som bestyrelse er 
enige i DASUs udlægning.  

c. Billetter og ”guidet” tur for 
ungdomsskolen. Vi spørger Hvidbjerg 
om han vil være guide.  

d. Tilbud EFAS godkendt.  

3. Nyt fra Kasserer  - Anette Hansen vil gerne gøre rent 
dagene op til tredagsløbet.  

4. Nyt fra baneformand  
a. Planlægning af testdag 6/4 

a. Der bliver lavet bane søndag 3/4.  
b. Forespørgsel på asfalt ”bag” starten.  

5. Nyt fra ungdomsafdeling 
- Ungdomsevent 
- Banko/tombola 

- Event 30/4, ideer: 
Ungdomstræning med erfarne 
kører. Camilla Lindbøg har liste 
med kører. Der skal være en 
løbsleder.   

- Tombolavogn i uge 30 

6. Aktiviteter 2022: 
a. Træninger hen over året + 

Cafeteriavagter 
b. Klubmesterskab d.21/5-22 

- klubfest 
c. Åbent hus d.11/6-22 
d. DM FR d.25/6-22 

a. Afsat 
b. En ekstra løbsleder  

Hygge efter med mad  
c. Færdig 

Magnus følger op på klubbiler.  
d. Unge mennesker på besøg, vi spørger 

Hvidbjerg 
Plakater tager Jens sig af.   



e. Motorsportsfestivalen 2022 
- Fest tirsdag 
- Fest Lørdag aften 

f. DM RC d. 27/8-22 (28/8-22) 
g. Nedlukning d.15/10-22 

e.  
-Musik tirsdag ok, bar personale er 
ok. Borde er fin. Offentlig reklame 
Jens 
- Ok 

f. ok 

7. Event 
a. Finde tovholder for disse 

a. Finde fast tovholder til events  
b. Leje af banen: Det koster 5000,- at 

leje banen, inkl. én løbsleder og én 
banemand.  

8. Eventuelt 
a. Nye flaghuse 

a. Onsdag 27/4, vi starter med flagpost 
1 og 2.  

b. Forudbestilling af årskort  

9. Referat fra dagens møde ok 

10. Dato for næste møde 28/4 

 

 


