
Bestyrelsesmøde den januar 2016 

 

Dagsorden. 

1. DMU bemanding af stand på MC messe i Herning. 

2. Tilmelding til repræsentantskabsmøde. 

3. Danske mestre 2015 

4. Henvendelse ang. Leje af banen 

5. Kalender 

6. Børneattest. 

7. Speedway klubben og Vandværk/strøm. 

8. Banner reklamer. 

9. Klubhus – vagtplan 

10. P-plads 

11. evt. 

 

 

 

 

1. Der er kommet en henvendelse fra DMU om vi kan være behjælpelige med at passe 

en stand på messen den 5-7 februar 2016, bestyrelsen var enige om at de gerne 

ville hjælpe, hvis arbejdsopgaven er klarlagt. 

2. Der er repræsentantskabsmøde den 5. marts, Søren og Ole deltager. Søren er 

ansvarlig for tilmelding. 

3. Klubben har 1 Dansk mester, Zander. Flot  

4. Der har været en forespørgelse på leje af banen fra Quad folket, det var en enig 

bestyrelse der valgte at sige; nej. Bestyrelsen ønsker at lave et arrangement for 

egne medlemmer men grill og klub hygge. Lars giver Quad folket besked. 

5. Der skal laves en kalender for 2016. Vi laver 4 træningsaftener med Frederik og 

Nicolai, Søren tager kontakt til dem for at aftale nærmere. Ligeledes vil der blive 

afholdt 4 klubmesterskaber og et weekend arrangement den 21 og 22 maj 2016. 

Naboerne skal have besked 2 mdr. før. Spedway klubben skal også have besked. 

6. Ole er ny i bestyrelsen og skal have lavet en børneattest, han er selv ansvarlig. 

7. Der skal monteres en elmåler med tæller på vandværket således der kan afregnes 

med speedway, de skal betale ¾ af forbruget. 

8. Det er et tilbagevendende problem med at skaffe nye sponsorer, vi vil rigtig gerne 

have flere banner reklamer. Men hvad gør vi? Alan har sendt en mail i dag ang. 

Redigering af kontrakt til bannerreklamer, den er rettet og godkendt med få 

rettelser.  

9. Der er brug for hjælp i klubhuset, vi forsøger at lave en vagtplan. Gitte spørger 4 

medlemmer om de kan hjælpe og indgå i en vagtplan. Derudover skal der laves 

egenkontrol, hver gang klubhuset er åbnet. 

10. Søren har kontakt til Jeppe Thøgersen ang. Leje af p-plads og venter på en 

tilbagemelding. 

11.  

 


