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

1. Opfølgning fra sidste møde
a. Børneattester er søgt hjem og punktet er afsluttet
b. ERLING tager fat i Lars A om at få overdraget facebooksiden
c. Indkøb af 250cc cykel. Erling er i gang med det.
d. Kursus og dommertilskud: Der er dannet overblik over frister med videre og der sørges for
at søge rettidigt. OLE er ansvarlig
2. Klubfest
a. Birgitte fortæller om status på diverse punkter
b. ERLING sørger for pokaler (ikke så store til max 100 kr.) til børnene og laver et lille skriv til
dem hver som han læser op til klubfesten.
c. Bestyrelsen beslutter i fællesskab hvem der skal have vandrepokalerne (initiativprisen,
fighterpokalen – både til 85cc og 50cc? ERLING undersøger hvilke pokaler vi har)
d. BIRGITTE sørger for at melde ud på interngruppen hvad det er vi ønsker hjælp til
e. Invitationer: THOMAS – tager fat i Asos
BIRGITTE – tager fat i Husted, Kaxe og Marius
GITTE – tager fat i Bølcho
HH – tager fat i Mike
HH – tagger Brian, Ulrik og Gert i opslaget
f. Det anbefales at øl og vand til klubfesten prissættes til 10 kr. pr. genstand
3. Sæson 2019. Hold og løb
a. Pinsestævne
• Thomas foreslår et anderledes løb ift. heatskema. Evt. som grandprix
• Thomas fortæller at familien Laursen holder ferie på banen op til pinsen og
opfordrer andre familier til at gøre det samme.
• Erling foreslår at begge baner benyttes. Evt. 85cc på gammel bane og 50cc på ny
bane lørdag. Søndag byttes der og på den måde opnås en ny dimension til
weekendløbet.
• Der tales om at invitere: KLS, Ulvedal, SpeedC, Vejle Krom & Nikkel, Læderbalsam
fra Havredal og andre vi kan komme på.
• Mandag: Erik Jensen har været medlem i 60 år. Det besluttes at han skal hædres.
Måske med en pin, plakke eller lignende og en lille tale.
b. Jubilæums løb. Banen har 50-års jubilæum 26.-28. april 2019. Crosserne har lagt op til at vi
laver noget i fællesskab
• Vi taler om at få Speedway-kids til at komme og lave noget hurlumhej – pt. Kendes
datoen for raceday 2019 ikke, men vi formoder at det falder sammen.
c. Veterangames, Uge 30
• Vi holder fat i punkterne fra sidst
d. Løb meldes i december. HUSK POLITITILLADELSER
e. HOLD: Efter møde i Horsens vil Jesper melde ud hvor Victor og Tobias kører i 2019. Alle
andre kørere har aftaler med andre klubber for sæson 2019
4. Opgaver på banen i vinterhalvåret
a. Thomas og Ole tager på klublederseminar i Horsens og vil danne sig overblik over fejl og
mangler på baneanlægget.
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b. Erling ønsker stenkant mellem lille og stor bane. Han skaffer tilbud på det der skal bruges
og snakker herefter med Kalle om han kan finde en god pris
c. Belægning arbejdes på ny bane nu her. Erling og HH samarbejder om at få de rette
maskiner til opgaven
d. Thomas snakker med Viborg Park og vej mht. brugte skær til slæberen
e. Erling følger op med tømreren mht. det arbejde han skal lave
Sponsor / sponsorudvalg
a. Vi taler om at vi ikke er særligt stærke her. Det besluttes at Ole tager fat i de eksisterende
sponsorer og får bekræftet at de er med ombord i 2019 også
b. Birgitte hjælper gerne med at lave noget skriv til at sende ud
c. Kalle spørges evt. om han kan hjælpe med at skaffe nogle / snakke med nogle
d. Erling snakker med ”Auto Allan”. Vil han måske hjælpe os med at ringe rundt? Måske lave
et lille ”kursus”
Update på økonomi / medlemsliste
a. Dr nævnes kort at det ser fint ud. Der er styr på det.
Førstehjælpskursus
a. I februar er der førstehjælpskursus. HH tjekker om det er muligt at komme med der.
EVT.:
a. HH nævner at CFR-registret skal opdateres. Ole og Jesper får sagen
b. Klublederseminar: Ole og Thomas tager afsted
c. Landsholdstræning. Vi ønsker det i 2019 også. Ole laver lidt lobbyarbejde og sørger for at
de ved hvem de skal kontakte
d. Træningssamarbejde med Silkeborg. HH kontakter Bølcho / Asos mht. at få et møde med
dem. Det skal være for ungdomsafdelingen (50cc og 85cc) og der skal laves klare regler for
samarbejdet.
e. Jesper snakker med hans kontakt mhp. skilte. Kan vi få en god aftale der?
f. Speedway-kids. Birgitte snakker med Speedway-kids om samarbejde vedr. raceday /
jubilæum
g. Open by night. Vi vil gerne være synlige og lokke flere til klubben. Vi vil tage til open-bynight i Frederiks, Skelhøje og Kjellerup
h. Birgitte har kontakt til Speedway-kids og Allycats (amerikanerbil-klub) mhp. at få et
område til deres store træf i Viborg
i. Startgrid. Thomas tager kontakt til InService mht. om de vil sponsorere en yderligere
opgradering af systemet
j. Reklame ifbm. Løb. Thomas tager kontakt til TA for at få styr på reglerne for reklame ifbm.
Løb. Må vi sætte skilte op?

