ÅRSMØDE OR-afdeling
Torsdag den 9. januar 2014
16 deltagere
Ref.: Bente Nielsen
1. Valg af dirigent
Jan Søndergaard blev valgt.

2. Året der gik
Beretning fra formand Bjarne Rosenlund Nielsen (Se referat 00 2014)
3. Økonomi
Helle Brill fremviste på overhead resultater/regnskab på hvert arrangement i afdelingen.
Årets største arrangement – DM6, mangles fortsat en stor regning fra MCH.
4. År 2014
HUSK generalforsamling torsdag den 23. januar og Årsfesten lørdag den 1. februar.
Der er planlagt følgende løb:
Lørdag den 7. juni – rallysprint i Horsens (Rygmarvsbrok-foreningen)
Lørdag den 28. juni – rallysprint Sdr. Vium
Derudover er der flere ting i ”støbeskeen”:
Åbent værksted (besøge et auto-værksted – ansvarlig Henrik)
Teknisk aften med Jan Mortensen (marts eller til efteråret – ansvarlig Thorben)
Kursus i notekørsel (ansvarlig Svend Erik)
Go-cart aften (ansvarlig Henrik)
Træningsdag før sæson-start, hvor man kan prøve sin bil af
Udstilling af biler (klubrally) i forbindelse med ”åbent hus” på Nørlundbanen
Klubrally-kursus (indtil videre programsat et til den 19/1, der vil komme flere)
2 klubmesterskabsløb – lidt snak om de skulle køres som lukket løb, eller ved
deltagelse i et åbent løb. Der var størst interesse for at disse blev holdt internt
(=lukket løb). Således man kan hygge sammen, evt. hjælpe nye og evt. slutte dagen
med fælles spisning (til et af løbene).
Forslag til et lukket løb, at give de nye kørere ris/ros og fif, så de kan blive bedre
kørere.
5. Valg af udvalgsmedlemmer
Det siddende udvalg består af:
Bjarne Nielsen, Henrik Iversen, Thorben Nielsen, Anders Clausen og Kenneth Rønholm
Thorben Nielsen ønskede ikke genvalg – stedet kom Søren Skov i udvalget.

ÅRSMØDE OR-afdeling
Torsdag den 9. januar 2014
Som suppleant – fortsat Mikkel Mikkelsen
Udvalget består således af: Bjarne Nielsen, Henrik Iversen, Anders Clausen, Kenneth
Rønholm og Søren Skov
6. Evt.
Snak rundt om bordet, hvad folk vil køre i år. Kun et team havde en køreklar bil. Alle de
andre skal have en bil lavet, have den samlet eller have den synet inden der kan køres
motorløb.
De der skal ud og køre, ønsker følgende løb/mesterskaber at deltage i:
Speed-nord, minirally, DM, rallysprints, JFM
Orienteringsløb – køres NM, DM og JFM

Derudover må alle gerne sætte kryds i kalenderen, da vi jo samarbejder med nogle andre
klubber, og der skal vi stille med hjælpere til 3 DM-løb i 2014:
DM3 - Lørdag den 31. maj – Hobro
DM5 - Lørdag den 6. september – Århus (løbet skal køres omkring Odder)
DM6 - Lørdag den 1. november - Kjellerup

