
Bestyrelsesmøde via Skype d. 7/3-2018

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

Dagsorden:
1. Herning Motorshow
2. Kolding Motorfestival
3. Træningsskole
4. Fighter pokaler
5. Nye kørere / medlemmer
6. Mesterskabs pokaler
7. Evt.
8. Næste møde.

1. Herning Motorshow
Dennis kunne informere, efter udstillingen ved Herning Motorshow har vi fået flere medlemmer i vores FB 
gruppe. Der var klart flere som søgte optagelse ifbm, Motorshowet.

Michael er blevet kontaktet af besøgende, som har givet positiv tilbagemelding. Selv vores arrangører har 
kontaktet os og givet os en positiv feedback.
Ellers var det et godt arrangement og standen var godt besøgt.
Der skal lyde en stor tak til dem, som har hjulpet os med udstillingen, både med store som små opgaver, samt
stor tak til dem, som rykkede en weekend ud af kalenderen, for at udstille deres grej og være med til at 
fremme sporten.
Godt gået til alle sammen.
Dernæst vil vi gerne opfordre til at folk fortsætter det gode arbejde med at sætte gode og konstruktive indlæg
ind på vores FB side, nu hvor vi har fået flere nye medlemmer.

2. Kolding Motorshow
Torben har kontakt til Kolding Motorshow og arbejder hen mod godkendelse af Showbanen, således vi er 
dækket ind med hensyn til forsikring.

Planen var ifbm, Kolding Motorshow at vi også skulle deltage i Allingåbro Motorfestival, men pga. flytning 
af et DM løb, må vi desværre aflyse. Torben kontakter Allingåbro og melder afbud.

3. Træningsskole
Der er stemning for at lave en træningsskole for kørerne i Mini, 85 ccm og 125 ccm og en åben træning for 
250 ccm, 450 ccm, 650 ccm og Xtreme.
Dog er ønsket at dette laves inden sommerferien ( uge 28 – 32 ) hvis det skal laves, og vi har i forvejen et 
forår som er temmelig hårdt booket op.
Bestyrelsen vil diskutere dato muligheder, og kan vi ikke finde en fornuftig dato, er der mulighed for at vi 
må aflyse arrangementet.
Torben har dog bekræftet at træneren er på plads.

4. Fighter pokaler
Efter vi kun indtil 2016 havde en Fighter pokal, som er Sponseret af Nordjysk Diesel Elektro, fik vi i 
efteråret sponseret Fighter Pokaler til både Mini og 85 ccm, som er skænket af hhv. Sæby Autoværksted og 



RD-Crosskart.
Der er enighed om at der også skal findes samarbejdspartnere til 250 ccm, 450 ccm, 650 ccm og Xtreme.
Der er fundet samarbejdspartnere til både 450 ccm og Xtreme.
Michael og Dennis søger efter samarbejdspartnere til 250 ccm og 650 ccm.
Kandidater nomineres stadig efter flg. retningslinier som anført på hjemmesiden.

5. Nye kørere / Medlemmer 
Vi har til 2018 en fornuftig tilgang. Udover oprykkere i de forskellige ungdomsklasser, kan vi se der er 
tilgang af nye kørere i Mini, lidt udenlandske kørere i 85 ccm, 250 ccm har fået nye kørere samt 450 ccm 
klassen har fået tilgang. Ikke blot af eksisterende kørere, som skifter klasse, men også af deltagere udefra.
Dernæst ser vi tilgang til 650 ccm klassen fra 250 ccm klassen og Xtreme har tilgang.
Der er ligeledes tilgang til køreforeningen, så vi har alt god grund til at se på 2018 med optimisme.

6. Mesterskabspokaler
Der er flertal for at køreforeningen i 2018 selv står for indkøb af mesterskabspokaler.

7. Evt.
Ingen punkter

8. Næste møde
Indkaldes ved behov.


