Greve d. 03. maj 2012

Dagsordnen til bestyrelsesmødet 03. maj i Greve.

Tilstede: Claus Ryskov (CR), Dennis Hassing (DH), Peter Knudsen (PK), Ole Harder (OHA), Ole Hansen (OH),
Steffen Culmsee (SC) og Patrick Bade (PB).

1. Runden rundt, afrapportering fra udvalgene, hvor langt er vi nået.
OHA:
Der blev afviklet det første large Scale offroad løb i Vordingborg og det gik rigtigt godt. Der mangler lidt deltagere
pga. De manglende Jyder og Fynboer, men alt i alt en rigtig god dag.
Orientering om at HRCR muligvis er nødt til at aflyse NEC løbet i Hillerød pga. For få deltagere. Der er pt. 22
kørere tilmeldte og vi skal min. Op og være 30 kørere.

PK:
Der startes med første løb i den kommende weekend.
Reglementere er klar og der er rimeligt med tilmeldte til løbet. Der mangler selvfølgelig nogle Jyder og Fynboer.
Der skulle efter sigende være lidt snak blandt kørerne om at det er en skam at landet er blevet delt lidt op.
PK har snakket en del med Søren Jeppesen fra Odense om hvad vi kunne gøre. Umiddelbart er det svært når fra
DASU er så stor.
Godkendelserne på Vejle banen er ikke kommet og der må derfor ikke køres på banen. Der skal derfor findes en
løsning til DM2. Hillerød er spurgt og har sagt ja til at overtage løbet.

DH:
Der har været bragede succes blandt Funny kørere og god stemning. Der fortsættes i samme ånd dog med
ændring af point system fra de 3 DMTC løb. Point system bliver som i alle andre klasser.
Der er el-bil løb d.19/5-12 i Glostrup og der er allerede en del kørere tilmeldt, så det ser godt ud.

CR:
Der har været succes med at få nye kørere med til 1:10 IC. Der er ikke så mange af de gamle fra Jylland som der
kunne være men et par stykker er det da blevet til for IC.
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Der var nogle kørere der var ovre at køre i staffandstorp i den forløbne weekend. Der var umiddelbart en del
ballade om at få lov at køre pga. Man ikke er medlem i DASU. Det er SBF der står bag det med at vi ikke må køre.

PB:
Det har været en kæmpe succes med numre systeme og der går en del tid med at få numrene sendt ud. Pokaler
som Unionen har købt er blevet modtaget godt. Vi har i mellemtiden fået et nyt tilbud på pokaler fra samme
leverandør som gør det endnu billigere fremadrettet.

SC:
Det går super godt for 1:8 dog med den ene ting at det har været svært at få løbsledere.
Det er lidt svært at få jyderne med til Sjælland.
Sportsmands klassen er blevet en kæmpe succes. Der er allerede her nu opfostret en del kørere som vil videre i
systemet.
Der har været lidt problemer med indbydelser osv.
Der skal måske laves lidt om på strukturen.

OH:
Hjemmesiden har været lidt forsinket men der er ved at blive rettet op på det nu.
Det nye betalings system skulle gerne være klar inden for 3 uger.
Der vil blive lidt dobbelt tjekning med betaling her i starten.
Der burde være basis for at kunne løse problemet med DASU efter PK snak med Søren Jeppesen.
EFRA. Der skal arbejdes med dette emne og en dialog skal igang med EFRA repræsentanten og evt. Dallas.

2. Dato for Coaching af bestyrelsen.
Næste møde er sat til d. 29 juli men bliver måske flyttet. Der vil blive oprettet en doodle kalender med datoer som
er mulige.

3. Reglementer ?
De sidste rettelser i reglementet er blevet lavet og vil blive lagt ind på hjemmesiden.
Der er nogle små rettelser i 1:8 som skal laves. SC. Sørger for dette og sender dem til OH.
Der skal tilrettes punktet om straffe i alle klasser. OH. sørger for det.
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4. Løbs kalenderen, til retning vedr. Vejle løbene og endelig godkendelse.
HRCR tager 1:5 onroad løbet og el-bil løbet tager MMRC.

5. Økonomi
Det ser godt ud i forhold til økonomien. Der er betalt for forsikringer og en del af hjemmesiden og der er
fortsat plus på kontoen.

6. Officials uddannelse
Der er lavet en revideret liste med hvem klubberne kan bruge som officials.
CR. Har holdt en uddannelses aften/ workshops i Søllerød med 5 personer og det gik rigtig godt.
Der skal derfor holdes nogle flere af disse i klubberne hvor CR. Vil komme og undervise i hvordan myrcm fungerer.
CR. Vil derfor godt tilbyde klubberne at komme ud og lave disse workshops.

7. Generelle drøftelser om fremtiden.
Det er blevet drøftet om kontingentet skal sættes ned i fremtiden nu når der er flere klubber der ikke ønsker div.
Puljer, men derimod ser på prisen for det enkelte medlem.

8. Eventuelt.
Hørt i pitten. Der er ofte fejl på pay pall
Der er ofte fejl 500 på vores hjemmeside. Denne fejl skyldes forkert brug af brugernavn eller adgangs kode.

Næste møde. 29 juli 2012
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