Styremøte Froland MX
Sted:Arendal 25.06.20
Tid:kl 20.00
Styremøte nr: 03/20
Tilstede: Juliane, Tina, Christoffer, Bjørn Vidar, Kim, Thomas, Edgar
Dersom noen av styremedlemmene anser seg inhabil i en sak, bes dette meddelt
styreleder så raskt som mulig.

SAKER:
Nr:

Sak:

Ansvarlig:

Fast Godkjenning av referat og dagsorden
post godkjent
Fast Status tidligere saker
post Dalen er igang med bygg av klubbhus. Ikke mottatt
rapport fra banegodkjenner. Sam Eyde ikke hørt mer,
avventer kontakt til etter ferien. Hekni samling
gjennomført med suksses. Dugnad gjennomført.. Neste
dugnad- eletrisk og vanningsanlegg.
Fast Orienteringssaker
post Starter med å skriver inn lisens-nr/påmelding i bok.
Åpent for for utleie av crossere- barn. Dugnadstartgrind: prosjektet er igang, forsatt endel jobb som
gjenstår. Blant annet utløsermekanisme.
Fast Innkommet post/henvendelser
post Ingen
Fast Økonomi: Orientering fra kasserer og aktuelle saker
post God økonomi. Dalen er betalt for bygg, diesel fylt opp.
1/20 Mail fra kommunen ang støyklager fra Terje Nilsen
ett samstemt styre er enige om at vi ikke ønsker ny ny
støymåling da Terje Nilsen sin klage tidligere har blitt
enderlig av fylkes mannen. Dette er informert videre til
Sjuslia, vi stiller oss positiv til møte med ordfører og
Sjuslia.
2/20 Medlemsmøte:
Planlegges i august, uke 35. mandag 24.08.20
3/20 Enduro løp:
Helga 11-12.07, søndag 12.07, ser ut til å egne seg best.
Dele opp helgen med cross trening og enduro løp for å
skille støy for å vise til at enduro løpet ikke utgjør en
avgjørende støyfaktor for jakt.
Alle barn får premie, samme klasse.
«klesklype løp»
kont: 300,- for helga.
Påmelding for å ha kontroll på startende. Innsjekk via
boka, sjekk vipps.
Kim ordner plakat, samt inviterer andre klubber ( flittig,
kristiansand og vegårshei) samt premier.

Kasserer

Edgar
Kim

4/19 Barne-bane
Forslag om ny barnebane. Skisse / forslag fremlegges på
på medlemsmøte. Trenger E-godkjenning og
godkjenning av grunneier. Kim lager skisse som han tar
seg på medlemsmøte og tar kontakt med grunneier.
Fast Eventuelt
Post
Fast Neste møte: August
Post

