
  
  

Referat   bestyrelsesmøde   på   skype   05.08.2021   kl.   20.00   
  
  

1. Godkendelse   af   referat   fra   møde   24.06.2021     

Referat   renskrives   og   sendes   �l   godkendelse   og   offentliggørelse   på   hjemmeside.   

2. Nyt   fra   formanden     

Intet   nyt.   

3. Nyt   fra   klasserepræsentanterne   

Vedr.   loggere,   modellen   som   står   i   reglement   kan   umiddelbart   ikke   købes   mere.   Det  
undersøges   nærmere.     

Arnes   kontaktoplysninger   skal   på   hjemmeside   og   mail   i   stedet   for   Jan.   

Vedr.   støj,   så   er   det   blevet   forbedret.   

a. Evaluering   årsmøde   

Der   manglede   dagsorden,   så   alle   kunne   være   forberedt.   Det   forbedres   �l   næste   gang.     

b. Forslag   �l   reglementsændringer   og   afstemning   

Der   er   kommet   2   forslag,   Forslag   offentliggøres   på   hjemmeside,   sam�dig   sendes   
forslag   �l   afstemning   på   mail   �l   alle   kørere.     

c. Talsmand   pr.   klasse   ?   

Kunne   måske   fremme   dialog   i   klasserne   og   �l   klasserepræsentanterne.   Der   
diskuteres   frem   og   �lbage   vedr.   talsmand   kontra   facebookgrupper.   Der   er   
forlydender   om   flere   forskellige   lukkede   facebookgrupper   pr.   klasse.   Der   diskuteres   
for   og   imod   og   om   kriterier   for   at   kunne   optages.   Bestyrelsen   mener   det   kan   give   
udfordringer.   

4. Nyt   fra   kasserer   

Intet   nyt.   

5. Kommunika�on   �l   kørere   og   medlemmer  

a. Mailgrupper    (drivers@cross-kartklub.dk   &   ckdk@cross-kartklub.dk)   

b. Facebookgrupper    ( Cross-Kart-Klub-Danmark   og   ak�ve   crosskart   kørere,    
Cross-Kart-Klub-Danmark   Medlemmer   &   Crosskart   Danmark)   



Forskellen   på   grupperne   forklares.   Og   brugen   diskuteres.     

6. Pokaler   

a. DM-pokaler    (Tilbud?,   bes�lling   og   gravering)   

Lasse   tager   �lbud   hjem   �l   CK.   RC   sørger   selv   for   pokaler   i   år.   

b. Blomster   og   kranse    (samarbejde   med   RC)   

Ole   kontakter   RC   vedr.   de�e.   

c. Fighterpokaler    (indsamling,   gravering   og   afstemning)   

Pokaler   skal   afleveres   på   Ørnedalsbanen   �l   Anja,   der   sørger   for   gravering.   Anja   
kontakter   sidste   års   modtagere.   

Afstemning   holdes   i   Esbjerg.   Jesper   og   Lasse   omdeler   stemmesedler   �l   alle   
medlemmer.   Der   kan   kun   stemmes   på   medlemmer   og   der   kan   ikke   stemmes   på   
kørere   i   egen   klasse.     

7. Evt.   

Der   snakkes   om   hvordan,   kørerforeningen   får   fat   i   flere   medlemmer.     

8. Næste   møde   

26.8.2021   kl.   20.00   

9. Godkendelse   af   referat     

Godkendt.   


