Bestyrelsesmøde 3/14
Onsdag den 27-08-2014 kl 19.00 hos Allan, Ellevej 6, Engesvang.

Til stede: Anders Clausen, Bjarne Rosenlund, Allan Jensen, Niels Kristian Højris, Rene Jørgensen,
Rasmus Vendelbo, Inger Marie Pedersen og Martin Jakobsen .
Ikke til stede: Sabine Rosenlund
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt.
2. Økonomi
Intet overraskende i økonomien der stadig er sund.
3. Løbende sager:
a. Bestyrelsen
- Kopimaskine
Kopimaskinen, som er leaset, er opsagt. Indtil videre har Niels Kr. fået
lov at trykke klubbladet på sit arbejde.
Vi har fået en kopimaskine, af Rene` Godskesen, så indtil vi får den til
at køre, vil Niels Kr. klare det.
- Tyveri
Vi har haft besøg af en ubuden gæst. Han forsøgte at stikke af med en
Folkeracer men kom dog ikke længere end i vejgrøften, ved porten ude
ved Brandevej. Dog havde han forinden ”jordet” porten ved ”billetsalg”.
Vi har overvågningsbilleder af personen, så der er mulighed for at se
billederne ved henvendelse til Rene` Jørgensen eller Allan Jensen.
Det skal lige bemærkes at det er meldt til politiet.
- Indkaldelse af suppleant?
Inger Marie Pedersen er indkaldt til bestyrelsen, i stedet for Jan Juul,
som desværre er afgået ved døden.

b. B-Udvalget,
Ikke mange tilskuere til løbet i august med Crosskart, FR Ungdom og
Ladies. 6 deltagere til Klubmesterskabet.
c. OR-udvalget.
6 deltagere til Klubmesterskabet. Sølvmedaljer med hjem fra
holdmesterskab.
d. MRC-udvalget .
Der er kommet nye medlemmer med godt engagement. Der er
ankommet kunstgræs som skal bruges til banen. Der er afholdt DASU
DM løb med lidt overskud. Niels Kristian henter skabe hos TEKO som
kan bruges af MRC afdelingen. Mulighed for indkøb af tælleanlæg.
MRC har været plaget af en eller flere der ødelægger banen ved at
køre på crosser på den. Der er blevet opsat advarselssedler op ved
portene og der er taget billeder af en Mercedes, med trailer, som
angiveligt har været på banen med en crosser.
Billeder af bil og trailer kan ses i næste klubblad.

4. Øvrige udvalg
a. Sponsorudvalg
Der kan stadig bruges hjælp til at finde flere sponsorer
b. Bygningsudvalget.
Intet nyt.
c Bankoudvalget.
Der mangler nogle til at hjælpe, specielt ved Bingospillene. Kom ud af
busken. Giv Inger Marie et kald, så skal hun nok orientere om hvad det
indebærer.

d. Klubblads- og hjemmesideudvalget.
Kim Højriis vil fortsat hjælpe med at ”lave” bladet , i samarbejde med
farmand.
e. Aktivitetsudvalget.
Sætter klubaftener i gang. 14. oktober, 11. november og 9. december,
10. februar og 10. marts. Årsfesten bliver den 31. januar.
Forslag til indhold de aftener efterlyses.
f. Cafeteriaudvalget.
Der indkøbt et nyt køledisk. Niels Kr. spørger Brian Nielsen om han evt.
vil være behjælpelig med omforandringen
5. Nye mødedatoer:
Mandag den 24. November hos Rene` i Tulstrup, Søbjergvej 54, 7430,
Ikast.
Foreløbig kalender:

6. Eventuelt

Klubjakker og trøjer. Niels kr. finder noget.
Strandflag laves. Bjarne, Anders og Rasmus finder priser/modeller.

