Referat af bestyrelsesmøde d. 12-02-15
AFBUD: Ingen
Referat fra sidst og referat fra generalforsamling godkendt.
Formand Martin Nielsen bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, og mente alle skulle
præsentere sig selv, og sige hvorfor man var gået ind i bestyrelsesarbejdet, og hvad man kunne
tilbyde klubben.
Martin Nielsen : Synes det er sjovt at være med fordi han kan lide at have medbestemmelse, og
give sin mening til kende, har uddannet sig som løbsleder, men har tabt energien til at lave løb pt.
Flemming Hansen: er med for at prøve at gøre en forskel, og give sit besyv til tingene, har mange
års erfaring inden for motorsporten..
Christian Arp : er med fordi han synes det er vigtigt at gøre en indsats, for den sportsgren man nu
interessere sig for, og forhåbentlig gøre en forskel. Have en holdning og få lov til at sige den, i
stedet for at brokke sig.
Celine Friis : Jeg er med fordi jeg holder et sabbatår som aktiv fra sporten, men har en del erfaring
allerede som forhåbentlig kan bruges på en eller anden måde.
Inger Skjærbæk : Vil også gerne have lidt indflydelse, være med til at der sker lidt aktivt i
klubben, og har også en del erfaring ingen for sporten som aktiv.
Tanja Foss.: Er igen med fordi hun er aktiv dommer, er også løbsleder, men også udbrændt for
energi til at lave løb i år. Men synes det er sjovt at lave løb, og se hvordan det hele gerne skulle
fungere på dagen.. Men vil stadig gerne give en hånd med til andre ting i år.
Den nye bestyrelse blev sammensat således:
Formand : Martin Nielsen
Næstformand : Flemming Hansen
Kasserer: Tina Foss Nielsen
Sportsudvalg : Inger Skjærbæk
Aktivitetsudvalg : Celine Friis
Kompetenceudvalg : Christian Arp
Bestyrelsesmedlem /andet : Tanja Foss
Christian vil gerne allerede være med til at lave et nyt koncept til helt nye kører/medlemmer.
Som nok først skal søsættes i 2016, men forarbejdet osv. Skal planlægges og sættes i gang i 2015.
Kalenderen for 2015 er som tidligere omtalt tom, der er ikke søgt nogle løb i 2015, men SAS er
åben for evt små løb, hvis der pludselig kommer en med recepten og alt andet er klaret.
Motorsport for live, med Jeanette Kvick i spidsen, har pt fået lov til at låne lidt materiel til deres
arrangement til sommer..
Mener der allerede nu skal sættes datoer på en evt. sommerfest ( hvis dette skal laves ) og
julefrokost.. Julefrokost skal være den sidste lørdag i november.
Martin spørger omkring internet i klublokalet, har lavet ny hjemmeside som blev præsenteret.
Div-.. Tanja og Martin har været på dommer / løbsleder seminarium , så nu kan de køre et år til.
Hvad gør vi for at få andre på kursus ??? og meget gerne få uddannet nogle flere officals.
Klubaften i marts tager Tina.
Troels Lund prøver at samle et senior gruppe, som også meget gerne må komme til diverse
klubaftner, og han prøver at se om der kunne være interesse i at lave en gruppe for dem.
Der er 2 25 års jubilæum i år, Michael Birch havde faktisk i 2014, men han har selv været med til at
forsinke en evt. fejring af ham.. da Troels og han har talt sammen i sommers, men Michael er ikke
vendt tilbage med evt. stof. Karsten Svensson har i 2015 og Tina har spurgt Troels om han vil lave
en historie.

Hvis i ønsker nye foto på SAS`s facebook side, skal i komme med nogle .
Der er den årlige støtteoverrækkelse d 24-03, Martin Nielsen og Inger Skjærbæk deltager..
I skrivende stund er det Tina Foss der deltager i stedet for Martin..
Inger Skjærbæk fik nøgler til container og klublokale… det var den fra Allan Mortensen.

Næste møde er torsdag d 19-03 kl. 19.30 i klublokalet
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