
Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2015 

 

1. Dmu har lavet et nyt online system som er taget ibrug. Det er nemt at gå til, det vil helt klart lette 

Silkeborg Motorsport for en masse adminstration. Der vil blive lavet et link til online tilmelding på 

SMS hjemmeside. 

SMS, vil være i besiddelse af et klubcykellicens, hvor evt. nye kører kan henvende sig til den 

pågældende træningsleder og mod en betaling på 250,- kan få lov til at deltage i en træning. Lars er 

ansvarlig for at få lavet et skilt til klubben, hvor regler og betaling vil fremgå. 

Passive medlemmer vil få tilsendt en opkrævning på 400,- 

Træningsbetaling for gæster vil i år blive sat op fra 75,- til 100,-  

 

2. Der afholdes løb på Ellingbanen den 2.april 2015 og den 26.september 2015  

I den forbindelse skal der søges om polititilladelse og udsendes brev til samtlige naboer, brev til 

Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø. Og bestilles samaritter, Jens Poulsen tager kontakt til Dansk 

folkehjælp. 

Klubben mangler to samaritflag. De skal selvfølgelig bestilles eller laves. 

Karsten snakker med Gert om vi må låne det stykke jord som vi plejer. Ligeledes er han ansvarlig for 

at få brevene rundt til naboerne. 

Lars sørger for indkøb af pokaler. Og tager kontakt til Tommy, slagter som tidligere har tilbudt at 

opstille en vogn og være behjælpelig på selve løbsdagen. 

Vi får selvfølgelig brug for rigtig mange folk til de to dage, og glæder os til at modtage 

tilkendegivelser på jeres hjælp.  

 

3. Vedr. bemanding af flagposter på træningsdage: der vil ikke blive kørt på banen medmindre de 4 

poster er bemandet. Der vil blive lavet et skilt, hvor det vil fremgå at der ikke køres  medmindre de 

4 pågældende poster er bemandet. 

Træninglederliste for 2015, Gitte er ansvarlig. 

 

4. Der afholdes 4 klubmesterskaber i 2015 på følgende datoer: 28.april – 26.maj – 18.august – 

1.september. Ligeledes vil der afvikles 4 klubtræninger, datoerne kommer senere. 

 

5. Speedway betaler deres gæld, ca. 10.000kr. 

 

6. Skyllepladsen, der er desværre lang vej endnu, men det ville jo være ønskeligt, hvis vi kunne have 

den endelig færdig til løb i april. 

 

7. Søren og Allan har haft møde med Silkeborg Kommune, ang. Flytning/udvidelse af jordareal, da 

speedway jo har ønske om at få et stykke af vores nuværende jord. Det hele lyder lidt urealistisk, 



Søren forklarede Silkeborg Kommune om hvor lang tid tingene tager når vi snakker etablereing af 

motorcrossbaner. SK. Var dog positivt imponeret over vores klubhus og forhold.  

 

8. Der skal tages kontakt til vores sponsor udvalg, Heines og Peter Kold. Det er nu vi skal have fat i evt. 

nye sponsorer. Lars er ansvarlig. 

 

9. Der er et ønske om, at få klubhuset bemandet så ofte som muligt. Vi laver en kalender, hvor 

medlemmer kan skrive sig på.  

 

10. evt. 

 

 

 

 

 


