Bestyrelsesmøde 2/14
Onsdag d. 23-04-2014 V. Bjarne Rosenlund, Stentoften 7, 8362 Hørning.
Til stede: Anders Clausen, Bjarne Rosenlund, Allan Jensen, Niels Kristian Højris, Rene Jørgensen og Sabine
Rosenlund.
Ikke til stede: Rasmus Vendelbo, Martin Jakobsen, Jan Juul.

1: Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
2: Økonomi
Økonomien er stadig sund.
3: Løbende sager
a - Bestyrelsen
Da der er problemer med at adressen på banen ikke kan findes på diverse gps’, sørger NK for at der bliver
lavet et stort skilt med teksten: BRANDEVEJ 19B, der sætter op ved porten således at det fremover vil være
nemmere at guide folk.
Allan sørger for at få samlet en håndfuld folk til at hjælpe med flytning af olie tanken, samt nogle enkle
småting.
Der er indkøbt en ny 40 fods container, som OR skal bruge til materialer.
Åbent hus gik godt. Der var mange med ude og få en køretur, og vejret var skønt. Der henvises til NKs
artikel i klubbladet.
Det har dog været vanskeligt at få lavet en ordning med DASU således, at det både var muligt at køre klub
rally på banen i forbindelse med åbent hus. Formanden vil udarbejde et brev til DASU herom.

b – Baneudvalget
Der er afholdt løb, med fint deltager antal. Publikum blev dog mere eller mindre væk.
c – OR udvalget
Der er købt en trailer til materialer. Der blev afhold rally sprint i pinsen, i samarbejde med Horsens
motorklub og rygmarvsbrok foreningen. Alt forløb planmæssigt, og uden et eneste uheld.
Den 28. juni afholdes der rallysprint i Sdr. Vium, i samarbejde med støtteforeningen for Sdr. Vium friskole.
d – MRC Udvalget
Åbent hus har også været en succes ved MRC. Der arbejdes videre på en bane med kunst græs.

4. Øvrige udvalg
a - Sponsorudvalg
Der er stadig plads til nye sponsorer
b – Bygningsudvalg
Der skal sættes lys op på den anden side af huset, NK sørger for en ny sensor og lampe.
c – Bankoudvalg
Der kan stadig godt bruges hjælpere.
d – Klubblad og hjemmesideudvalg
De enkle udvalg opfordres til at sende noget nyt materiale, til hjemmesiden, med info om de forskellige
sportsgrene.
E – Aktivitetsudvalg
Intet at berette.
F – Cafeteriaudvalg

5: Nye møde datoer
Onsdag d. 27/8, ved Allan Jensen, Gran Alle 5, Engesvang
6: Eventuelt

