Referat fra bestyrelsesmøde
11. oktober 2018
Referent: Birgitte Grand
Til stede: Ole Vistisen, Jesper Mansfeld, Hans-Henrik Grand, Erling Heinesen og Thomas Laursen

Bestyrelsen konstituerer sig således:
Ole Vistisen: Formand
Hans-Henrik Grand: Næstformand og løbs- og licensansvarlig
Jesper Mansfeld: Kasserer
Erling Heinesen: Baneansvarlig
Thomas Laursen: Tovholder på arbejdsopgaver på baneanlægget

Der ønskes større struktur i klubben. Det ønskes at der laves træningsoversigter og vagtplaner
Der ønskes større gennemsigtighed i klubben.
Der skal oplæres i diverse opgaver, eks. Baneservice
Der skal være åbenhed og ærlighed
Alle skal føle sig velkomne i klubben

Børneattester: Ole Vistisen sørger for at indhente børneattester på bestyrelsesmedlemmerne.
ATK: Det blev drøftet at blive ATK klub og der arbejdes videre med det.
Indkøb af 250cc cykel: Pengene er bevilliget og Erling Heinesen skal tage kontakt for at få den købt. Max
pris er 15.000 DKK
Låse: Erling Heinesen skal skaffe pris på at få kodet låsene på anlægget således at der er to nøgler. 1 til
klubhuset og 1 til speedwaydelen af anlægget. Der skal indkøbes ekstra nøgler.
Herning-speedway.dk på facebook: Erling Heinesen taget kontakt til Lars og Vivi mhp. at vi kan overtage
siden.
Mobilpay: Jesper Mansfeld mangler lige de sidste detaljer for at have oprettet et MobilPaynummer til
klubben. Der laves bannere til ryttergårdene med nummeret på så det er nemt tilgængeligt.
Kursus og dommertilskud: Ole Vistisen skal søge det hjem.
Pinsestævne: Det ønskes at lave et stort pinsestævne. Der er tale om at have fire løb lørdag (2 x 50cc og 2 x
85cc), fire løb søndag (2 x 50cc og 2 x 85cc) samt to løb mandag (1 x langbane eller 250cc om formiddagen
og 1 x 500cc om eftermiddagen – BJ mindeløb). Der skal være hygge på anlægget med campingmulighed,
fællesspisning med videre.
Veterangames: Der er et stort ønske om at fastholde denne uge og der er enighed om at alle hjælper og
prioriterer ugen. Det skal fastholdes i den tradition der er for det allerede.
Kr. Himmelfartsferien: Der er talt om at lave en forårstræningslejr på tre dage (torsdag – lørdag).

