Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde
Den 12.08.2015
Tilstede bestyrelse: Stig K, Niels S, Suna S, Jane S, Michael D., Martin M
Tilstede sportsudvalg: Kenneth S, Jens D, Kenn R, Henrik F, Lars M, Jakob P
Fraværende: Michael
Referent:
Martin

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Referater bestyrelse
Kenn undersøger priser på container til opbevaring af materiel.
Jakob undersøger en mulighed for placering af en container.
Michael undersøger fortsat muligheder for lokaler i Kjellerup.
Jane arbejder stadig på en online betalingsløsning, men det er et lidt tungt
arbejde med hensyn til juridiske betingelser.
Kommunen har kontaktet Stig vedrørende et møde om fremtiden for
klublokalet.
3. Referater sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb

Jysk-Fynsk Fejde:
Fejden blev afholdt uden den traditionsrige fest og camp da Skive kommune
aflyste aftalen om leje af Resen hallen 3 uger før.
Der blev undersøgt andre muligheder, men det var umuligt så tæt på deadline.
Sportsligt var løbet en succes med rosende ord fra deltagerne.
Der skete et uheld hvor en deltager overskred målfeltet og påkørte en anden
deltager der ventede på start.
Kenneth undersøger med DASU om deres forsikring kan dække skaden som 3.
parts ejendom.

Rallyshow:
Arrangementet blev afviklet i rigtig godt vejr og der var mange tilskuere.
Der skal strammes op på håndhævelsen af regler overfor fotografer på prøven.
Historisk Rally Silkeborg:
Arrangementet afvikles som et almindeligt minirally for at få deltager antallet
op. Men alligevel er der pt. kun 10 tilmeldte.

Rally Denmark 2015:
Alle tilladelser er på plads.
Arbejdet med at finde prøvemandskab er så småt gået i gang.
Der kommer også en NEZ observatør i år og der bliver stilet efter et
internationalt arrangement i fremtiden.
Der arbejdes også på at få indført tracking system i bilerne.
Smederally:
Kenn har foreslået at afholde Smederally samme dag som klubfesten.
Der vil blive arbejdet videre på forslaget.
4. PR / KOM-Nyt / Hjemmeside

5. Eventuelt
6. Næste møde onsdag d. 02.09.2015 kl. 19:30 i Levring

