Dagsorden bestyrelsesmøde på skype 16.09.2021 kl. 20.00

1. Nyt fra formanden
DASU har lagt opslag op vedr. Danmarks Motionsuge. Der er for kort tid til at planlægge, da
det skal være meldt ind inden 20.9.2021.
2. Nyt fra klasserepræsentanterne
a. Opfølgning på loggere (udgået model)
XT-modellen er ikke udgået. Der er indkøbt 2 nye modeller, de prøves af i Nysum. De
tages som reference-loggere af logger-pigerne. De tjekker om de nye loggere kan
køre med nuværende program.
b. Opfølgning på støjmålinger
Der har været en del ballade i Sæby. Der er snakket med DASU vedr. dette.
Alle kørere bør læse reglement I19 vedr. støj, så man er forberedt og bestræber sig
på at overholde det. Der sendes mail ud til alle kørere og laves opslag på facebook.
Banerne bør bestræbe sig på at overholde reglement I19 vedr. støjplads.
Der er og har været meget fokus på støj på alle baner, og det vil der også være
fremadrettet. Det opfordres til, at alle møder op med positiv sind.
c. Fejl i DM-point
450 ccm, DM3 er rettet og ændret på hjemmesiden.
3. Nyt fra kasserer
Økonomien ser fornuftig ud.
a. Medlemssystem/app fra DIF (mail sendt 7/9)
Det arbejdes der videre med.
4. DM-finale
a. DM-pokaler (status) Pokaler er klar til afsendelse, så kommer en af de nærmeste dage.
b. Blomster, kranse og gaver (status) Blomster og kranse bliver leveret på Nysum. Gaver
er der også styr på.
c. Fighterpokaler (status) Er klar. Stemmeprocenten var stor efter der blev delt
stemmesedler ud i Esbjerg.
5. Forberedelse Generalforsamling
a. Hvordan får vi deltagerantal op? (Aktivitet, sammen med møde?)

Der tænkes over muligheder. Pkt. udsættes til næste møde.
6. Forberedelse Motorshow Herning (4.-6. februar 2022)
Der er ikke hørt noget. Anja tager fat i Casper Olsen om RC har hørt noget.
7. Evt.
Forslag om gokart, som arrangement for medlemmer af køreforeningen. Anja undersøger
mulighed.
8. Næste møde
7. oktober kl. 20.00
9. Godkendelse af referat
Godkendt.

