Referat af bestyrelsesmøde den 14. august 2019
Til stede: Mikael, Freddy, Gitte (referent), Allan og Morten
Afbud: Dan, Johnny
Inden bestyrelsesmødet var der besøg af Charlie Nielsen til en snak omkring hjemmesiden. Det
blev aftalt at Gitte aftaler møde med ham sammen med Allan og Peter K.
1.

SM lørdag den 17. august
Alle tilladelser og samaritter er på plads.
Der er følgende official:
Stævneleder
Starter, ventezone mv
Teknisk kontrol
Tidtager chef
Tidtager assistent
5/15, målflag, lister mv
Miljøansvarlig
Flagofficial – ansvarlig

Mikael Andersen
Freddy Johansen
Freddy Johansen
Gitte Agerlin
Berit Johansen
Alexandra
Jan Pedersen
Dan Eriksen

Der mangler enkelte flagposter.
Pokaler er bestilt – Freddy henter dem.
Forplejning er bestilt hos Eli
Dan sørger for drikkevarer og slik til officials
Der er lejet en stensamler, som kommer i morgen.
2

DM på microbanen 31. august
Der åbnes ekstraordinært lørdag den 24. august kl 9-13 for micro-banen, således at dem som er
tilmeldt løbet den 31. august kan træne. Allan tager TL tjansen og kører derefter til KulturHavn.
Gitte laver et opslag på FB
Rene Hansens datter vil sørge for at åbne tutten og lave mad til officials, da Eli holder lukket.
Allan har forsøgt at få fat i Monster Energy, men har ikke fået noget svar endnu.
Mikael har snakket med Mikkel Vendelboe om at være speaker. Mikael prøver at få fat i ham for
at få svar.
Allan vil gerne have noget jord til at fylde op på banen op ad voldene. Morten skaffer jord til
banen, og hører også omkring barkflis, som kan blive lagt der hvor der skal stå publikum.
Allan vil forsøge at få fat i sponsor gaver til præmie modtagere, hole shot gaver.

3.

Sponsor
Der kommer en sponsor pakke fra 24MX.

Allan har forsøgt at få fat i ATV Garage for at få en sponsoraftale.
4.

Eventuelt
Tutten har været lukket siden starten af juli, men åbner den 17.8. Der har været mange kørere,
som har været ærgerlig over det.
Mikael og Morten har været ovre og kigge på en traktor i Silkeborg den 21. juli. Traktoren kunne
ikke umiddelbart starte, men sælgeren vil få den repareret, og kontakte os igen.
KulturHavn
Der bliver lavet ”Tip en 13’er”, der anvendes den samme som sidste gang. Der bliver udleveret
prøvekørsler.
Der mangler stadig hjælpere til KulturHavn.

Gitte Agerlin

Vigtige datoer:
6. februar – Bestyrelsesmøde
6. marts – Bestyrelsesmøde
10. marts - Arbejdsdag
3. april- Bestyrelsesmøde
6. april – Klubmesterskab
7. april - Arbejdsdag
1. maj- Bestyrelsesmøde
4. maj – Klubmesterskab
5. maj - Arbejdsdag
29. maj- Bestyrelsesmøde
2. juni - Arbejdsdag
15. juni – DMU løb mini/max cup samt Pit Bike
26. juni- Bestyrelsesmøde – AFLYST
10. juli – Bestyrelsesmøde - NY
3. august – Klubmesterskab - AFLYST
4. august – Arbejdsdag – AFLYST
11. august – Arbejdsdag - NY
14. august- Bestyrelsesmøde
17. august – DMU løb SM 3 afd
23. august – KulturHavn
24. august – KulturHavn
25. august - KulturHavn
31. august – DMU løb DM Micro 4. afd
1. september - Arbejdsdag

18. september- Bestyrelsesmøde
20. september – Klubmesterskab NY
21. september - Klubmesterskab
5. oktober – Pokalfest
6. oktober - Arbejdsdag
9. oktober- Bestyrelsesmøde
3. november - Arbejdsdag
14. november - Generalforsamling

