
 

 

Bestyrelsesmøde via Skype d. 5/12-2017 

 

Deltagere: Torben Jensen, Michael Bertelsen, Niels Zinck Rasmussen, Ole Lau og Dennis Munch 

 

Dagsorden: 

1. Info fra formanden 

2. Herning Motorshow 

3. Aktiviterer 2018 

4. Sponsorer 

5. Status - Medlemmer 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

 

1. 

Torben informerer at vi er blevet inviteret til Kolding Motorsports Festival.  

Festivalen er lagt 5 + 6 maj 2018. 

Torben har givet tilsagn om deltagelse fra CKKDK og vi skal helst som minimum have 2 kørere fra hver 

klasse. 

Der er også motorsports aktivitet i Allingåbro, men vi har ikke hørt mere til arrangementet pt. 

 

2. 

Michael informerer om Herning Motorshow. 

Mike Sørensen er tovholder, men har ikke fået mere præcise oplysninger fra Herning Motorshow.  

Både Mike og og Michael har forsøgt at få yderligere info uden held.. 

Vi er dog blevet lovet deltagelse, men banen som vi kørte på sidste år bliver ikke anvendt til Crosskart i år. 

Vi får mulighed for at køre på bane, hvor der også skal køre Rally, så det bliver nok mest udstilling. 

På årsmøde havde vi 10 – 12 stykker som havde givet tilsagn om deltagelse. Det kunne være rigtigt godt, 

hvis vi kunne samle kørere fra alle klasser. 

Michael / Mike giver besked, når de har mere info. 

Herning Motorshow er fra 2 til 4 februar 2018. 

 

3. 

Løbskalenderen er offenliggjort. Den ser rigtig fin ud og har ikke nogle DM som falder sammen med NEZ 

eller NM. Stort skulderklap til de arrangørrer som har været med til at planlægge kalenderen. 

Der vil være igen i år diverse udstillinger som vi deltager i. 

Torben informerer at vi også i år har mulighed for en træningsskole for de unge medlemmer, som vi arbejder 

videre på. 

Dennis vil arbejde videre med muligheden om et Speedway arrangement, som vi havde i 2012. Vi har været i 

kontakt med en Speedwayklub, og så snart vi har nogle datoer i spil, så skal der arbejdes videre på projektet. 

 

4. 

Der er sat et par ting i gang omkring samarbejdspartnere. Herunder bl.a. reklamesalg på hjemmesiden og 

Fighterpokaler til de resterende klasser. 

 

5. 

Vores medlemstal ser fint ud til 2018. Vi kan konstatere at der er opbakning til køreforeningen. 

Trods af, vi ligger på samme nivau, mangler vi stadig et par stykker som ikke endnu har meldt sig ind. 

Dette kommer nok senere. 



 

 

 

6. 

Dennis informerer: 

Medlemssiden på Facebook er opdateret ihht. sidste nye medlemsliste. 

Mail listen på medlemmer bliver opdateret snarest. 

 

7. 

Ikke fastlagt. Der indkaldes senere. 


