Referat bestyrelsesmøde på skype 26/8-20 kl. 20.00
Torben Jensen er inviteret l mødepunkt nr. 1.
1. Nyt fra klasserepræsentanterne
Der er endnu ikke kommet svar fra DASU på nye klasserepræsentanter og indsendte
reglementsændringer.
Der er kommet henvendelse vedr. muligheder for træning. Vedkommende er blevet oplyst
om, at man måske har mulighed for at leje en bane, og man har mulighed for at se banernes
træninger enten på deres hjemmesider eller ved at tage kontakt l klubberne.
Køreforeningen har ikke noget at gøre med klubbernes træningsa ener og lladelser l
disse. Anja svarer på mail.
Kolding Motor Sportsfes val har spurgt om der er interesse for at komme l Stuer 3.-4.
oktober. Der ligger allerede et opslag på facebook “Crosskart Danmark”. Det er samme
weekend som revanche i Nysum. Det må være op l kørerne om de vil deltage.
Der arbejdes stadig på DM løb i Tommelille, Sverige.
2. Nyt fra formanden
Der har desværre været et par uheldige situa oner i ry ergården. Man skal være
opmærksom på, hvordan man snakker l hinanden i ry ergården. Der skal holdes en god
tone både blandt forældre og børn. Bestyrelsen opfordrer l god sportslig opførsel.
3. Nyt fra kasserer
Der er lavet opslag på facebook vedr. regler for afstemning og modtagelse af ﬁghterpokaler.
Der er sendt faktura på præmiepenge for alle a oldte løb.
4. Fighterpokaler og afstemning l de e
Ole sender brev og liste ud med afstemning, svar skal sendes l bestyrelsesmailen. Anja har
fået alle ﬁghterpokaler retur l gravering. Anja og Chris na tæller stemmer.
5. Pokaler/blomster l Finalen CK & RC
Alt er bes lt.

6. Evt.
Messe i Odense November 2021, indendørs uds lling. Der skal bruges ca. 5 karter og evt
rallycrossere.
Måske der bliver uds lling i Herning først på året, der skal arbejdes på. Allingåbro i maj er
også et godt bud. Der arbejdes videre når løbskalender 2021 kendes.
Brev l klubber mht. kørerens areal i ry ergården er under udarbejdelse.
Der er kommet henvendelse om hvordan man kommer ud at køre eller prøve en crosskart.
Der er re et henvendelse l Nysum vedr. crosskart mini, den kan lånes på en 1-dags licens.
Bestyrelsen kan være behjælpelig med diverse spørgsmål vedr. alt det prak ske.
7. Næste møde
15. september, kl. 20.00.
8. Godkendelse af referat
Godkendt.

