
 

 

Bestyrelsesmøde via Skype d. 9/11-2016 

 

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

 

Dagsorden: 

1. Sponsorer 

2. Leje af bane 

3. PR/Reklame for Crosskart sporten 

4. FSAS 

5. Officials 

6. Evt. 

 

1+2: 

TJ vil søge nogle fonde, således vi kan få nogle midler til leje af baner. Disse banelejer har vi til hensigt at 

bruge på træningsskole til køreforeningens medlemmer. Der er pt tale om 3 baner. 

Nysum, Viborg og Kolding, hvor der skal holdes træningsskole på hver. 

Derudover har MB, TJ, OL og DM nogle kontakter omkring yderligere sponsorater, som de følger op på. 

 

3: 

Der skal arbejdes på en ekstren skribent, som kan følge sporten året igennem. 

Her skal skribenten arbejde med bl.a. optakt, reportager mm, som også leder trafik på vores hjemmeside. 

Der er et par emner i spil, som opfølges på. 

Vi skal stadig benytte os af udstillinger og messer. MB arbejder på tilbud fra Motorshow omkring en stand. 

Her er også motorklubber inde over om en evt. sammenlægning af  større stand. 

 

4: 

TJ nævnte til årsmødet at han ville have en dialog med udvalgte FSAS medlemmer, omkring forslag osv der 

køres udenom køreforeningen og demokratiet.  

Der er enighed om at der skal trækkes en streg i sandet og at vi skal videre samt se fremad.   

TJ er tovholder og indkalder. 

 

5: 

Der blev drøftet officials i forbindelse med takt og tone til årsmødet. Her er enighed om at der skal følges op. 

TJ tager kontakt til officials omkring ”kedelige” episoder i 2016 

 

6: 

Der blev snakket løst og fast omkring kalender 2017. DM havde lagt alle internationale løb i kalender og der 

blev sammenlignet med indtil videre søgte løb på DASU's hjemmeside. Umiddelbart ser det fornuftigt ud, 

men ikke yderligere kommenteret, da vi først ved mere til kalender & afviklingsmøde 12/11-2016 

Men vi har et godt udgangspunkt. 

 

Der blev snakket træningsskole for køreforeningens medlemmer. Her arbejdes mod 3 skoler, som nævnt i 

1+2. 

 

Næste møde aftales løbende. 

 

Mvh. 

Bestyrelsen. 


