
Referat bestyrelsesmøde på skype 26.08.2021 kl. 20.00
Deltagelse af suppleanter Helene Nielsen & Christian Hejslet

1. Nyt fra formanden
Intet nyt. Punkter er på dagsorden.

2. Nyt fra klasserepræsentanterne
a. Nyt vedr. loggere.

Modellerne udgår. Der kommer en erstatning, det skal findes ud af om, samme
program kan bruges osv. Der arbejdes på om ny model kan skaffes til Danmark.
Køreforeningen køber evt. en til test. Hvis det virker, er der mulighed for at lave en
bulletin, så den nye model også kan bruges. Pris på ny model og forhandler
undersøges.

b. Opfølgning på afstemning om reglementsændringer.
Forslagene er sendt til 65 mailadresser.

Der er sendt 2 forslag ind:
Forslag 1: 18 modtagne stemmer, 13 stemmer imod, 3 blanke, 2 stemmer for .
Forslag 2: 18 modtagne stemmer, 0 imod, 0 blanke, 18 for

Det er en meget dårlig svarprocent. Der snakkes om andre muligheder at lave
afstemninger på.

c. Fejl i resultatliste fra Kolding.
Der blev desværre fundet fejl i point fra Kolding i 85, 450 og extreme. Det bliver
rettet efter weekenden og offentliggøres på hjemmesiden.

d. Støjmåling i Kolding.
Der var problemer vedr. målemetoder af støj i Kolding. Der er lavet et forslag til ny
målemetode og sendt til BU. Der arbejdes på ny løsning.

3. Nyt fra kasserer
Der er kommet 3 nye medlemmer siden sidst. Kassebeholdningen ser fornuftig ud.

4. Pokaler
a. DM-pokaler (endelig beslutning, samt valg af Pokal)

Der er kommet tilbud på pokaler. Det aftales hvilke og tjekkes af hvor mange pokaler,
der skal bruges. Bestilling laves sammen med RC.

b. Blomster og kranse (gaver andre)
Der er kommet tilbud på blomster og kranse. Det aftales hvem andre, der skal have
gave og hvem, der sørger for det. Bestillinger laves sammen med RC.



c. Fighterpokaler (stemmeliste, regler)
Lasse og Jesper deler stemmesedler ud til medlemmer, der deltager i Esbjerg fredag
aften. Stemmesedlerne bliver indsamlet igen lørdag aften.

Resten bliver tilsendt på mail med svar dato.

Anja kontakter modtagere fra 2020 og beder dem aflevere fighterpokalen til Jesper i
Esbjerg.

5. Evt.
Intet.

6. Næste møde:
16. september 2021, kl. 20.00

7. Godkendelse af referat
Godkendt.


