Referat bestyrelsesmøde 9.12.2018 hos Ole Lau
Deltager: Anja Laulund, Christina Konge, Ole Lau, Niels Zink (skype)
Afbud fra Michael Bertelsen og Søren Jelsbak

1. PR, hvem tager sig af det.
Anja har taget kontakt til Daniel Zefier omkring PR.
Daniel Zefier har lavet beskrivelse af hver enkelt aktiv medlem i køreforeningen. En ny kørers
beskrivelse offentliggøres hver uge på facebook, instragram & twitter. Der oprettes instagram og
twitter.
Derudover vil der på hjemmesiden blive lavet et link til disse beskrivelser.

2. Præmiering, mini & 85.
Forslag: Klubberne står for pokaler til 1, 2 & 3. Placering 4. plads og nedefter præmieres med
medaljer. Diskussion om det er vigtigt med pokal til f.eks. 7. /8. plads kontra medalje.
Beslutning om at sende brev til klubber om præmiering i mini & 85. Klubberne står fremadrettet for
bestilling af pokaler 1-2-3. Køreforeningen står for bestilling af medaljer fra 4. plads og nedefter,
køreforeningen har disse med til hvert løb. Klubber betaler beløb til køreforening for medaljer.
I forbindelse med DM-mesterskabet i mini og 85 giver køreforeningen 5 pokaler iflg. Vedtægter,
derudover gives medaljer til resten.

3. Kasserer udtræder, suppleant indtræder.
Bestyrelsen omkonstitueres, da Micheal Bertelsen udtræder som kasserer. Ole Lau er valgt som ny
kasserer. Søren Jelsbak indtræder som medlem i bestyrelsen.

4. Hvad vil vi, hvad skal vi, hvad er vores mål?
Der skal indsamles div. oplysninger og kontaktoplysninger fra tidligere formand/formænd.
Diskussion om events.
Skal satse mere på billige/gratis events.
Vedr. Allingåbro Motorsportsfestival, 18-19. maj 2019. Christina tager kontakt. Alle medlemmer er
velkomne til at byde ind på at udstille/deltage.
Kolding Motorfestival. Niels Zink tager kontakt til Torben vedr. dette.
Herning Motorshow var dyr i 2018, diskuteres om det er relevant i 2019. Der er snak om en offroad stand. Helle fra MNJ er kontaktet for at høre nærmere, da hun er kontaktperson på dette.

Helle melder tilbage, når nærmere info fra Herning er på plads. Herefter tages stilling til evt.
deltagelse.
Evt. kontakt til motorcross/speedway klubber om udstilling til deres løb. For at vise crosskart, som
et alternativ, da det ikke er så fysisk krævende som deres egen sport. Der er jo ingen grund til at
stoppe med motorsport, fordi man ikke kan holde til motorcross/speedway mere.
Der arbejdes på træningsweekend i april. Forslag, Korskrobanen, Anja tager kontakt.
Hvad er det foreningen gør/har gjort?
Logger indkøbt af køreforening.
Udlæsning af loggere
Zibrasport
Deltagelse i udstillinger/events. Bestyrelsens holdning er, at alle medlemmer kan deltage i alle
udstillinger, alt efter plads. Pladserne er ikke forbeholdt bestyrelsen.
Input til hjemmeside. Denne skal revideres. Tages op på næste møde.
Sponsorer på hjemmeside kontaktes, om de vil fortsætte til næste sæson.

5. Økonomi
Ole skal have gennemgået netop afhentet regnskabsmateriale. Ole har undersøgt med egen bank
om evt. flyt af bankkonto. Beslutning: Ole arbejder videre med dette.
6. Evt.
Intet.

Næste møde på Skype 9.1.2019 kl. 19.30

