Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde
Den 05.03.2014
Tilstede bestyrelse: Stig K, Niels S, Suna S, Søren N, Jane S, Michael D.,
Tilstede sportsudvalg: Kenneth S, Jens D, Rasmus A, Morten G, Henrik F
Fraværende: Suna S, Søren N,
Lars M, Martin M
Referent:
Jane

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Referater bestyrelse
Silkeborg Kommune har fremsendt brev, at vi ikke har en skriftlig aftale på vores
klublokale. Vi har dog en skriftlig aftale pr. 4. september 2003, som vi indsender i
stedet for den nye tilsendte kontrakt.
Teddy havde et modtaget et tilbud på en ny printer. Bestyrelsen finder dog ikke
tilbuddet attraktiv.
Pt. 54 medlemmer. 90 modtager klubblad.
3. Referater sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb
Sikkerhed
Der er meget fokus på sikkerhed i øjeblikket fra DASU og FIA’s side, helt ned til
de mindste løb. Der er flere fra klubben, som skal deltage på DASU
sikkerhedskursus.
Der skal fremover være lange sikkerhedsplaner og brugermanualer.
Historic Silkeborg
Der er fundet 5 prøver til løbet.
RGP
Næste møde 13. marts på Ans Kro. Stig har talt med Kaj vedr. reklameskilt. Der
er sat en mand på sagen til at søge om tilladelse.
RallyDenmark
Der er lavet A5 flyers til RallyDenmark.
Der mangler kun underskrifter på en prøve. Niels går i gang med indsamlingen af
underskrifterne til denne prøve.
Der kommer et lettisk jury medlem til løbet i Danmark. DASU betaler udgifterne i
den forbindelse.

Kursusløb
Der afholdes kursusløb på søndag d. 09.03.2014 i Viborg på den gamle feltbane.
Pt. ser det ud til at der kommer min. 8 hold.
Der vil blive holdt lidt teori inden prøven køres og derudover vil der være mere
teori sidste torsdag i marts.
DASU har udsendt info vedr. prøvemedlemsskaber i 3 måneder, dette kan vi
bruge til nye medlemmer, som kan komme ind og snuse til sporten uden at
skulle binde sig for et år.
Klubmesterskab 2014
Henrik har fundet 6 løb til klubrally klubmesterskab
Kursusløb 09-03-2014
Kongensbro klubrally
Mads Kjær
2 x lukkede
Smederally
4. PR / KOM-Nyt / Hjemmeside
Hjemmeside
Asger Kristensen præsentrede det nye oplæg til hjemmesiden, som blev
godkendt og Niels og Asger aftaler at udveksle oplysninger til flytning af
webhotel.
Annoncer
Der er ikke meget nyt, en enkelt gentegning, vi prøver om ikke der er flere som
er spurgt inden næste møde i april.
5. Eventuelt
Intet at berette.
6. Næste møde onsdag d. 02.04.2014 kl. 19:30 i klublokalet, Levring

