
       

 

www.ringdjursland.dk  btr@ringdjursland.dk 

 Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland d. 06. april 2016  

Ordstyrer:   Svend Erik Andersen 

Tilstede: Jens Christian, Svend Erik, Trine, Kaj, Ole og Jonna 

Afbud: Carsten, Erik, Nathasja, Bent, Lone, Ove, Nick 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen godkendt. 
 

2. Fakta løb 1. Klasser, aftaler, mm: 

Se hjemmesiden med hensyn til dato og klasser. Omkring juni løbet har der stået d. 10. og 11. 

juni, men det er nu rettet til d. 11. og 12. juni. 
OBS! I de foldere der er lavet, står der også d. 10. og 11. juni. Ret dem gerne til, inden de 

udleveres. 

Der køres ikke Super Powl i år. 

Næsten alle aftaler er på plads. 

Til august løbet ville Legend have kørt dobbelt løb, hvilket var tilrettelagt, men har nu trukket 
sig, så de vil kun køre et løb. Dette bliver drøftet med Tom fra Padborg i næste uge, hvad der kan 

gøres. Hvis ikke der gøres noget bliver der et hul på løbsdagen. 

 

3. Arbejdsdag – Banesyn: 

Der er arbejdsdag på Ring Djursland lørdag d. 16. april  -  tilmelding til Svend Erik senest 

onsdag d. 13. april. 

Der er banesyn samme dag kl. 16.00. 

 

4. Mad- officiallister mm: 
Mad- og officialslister fungerer som sidste år.  

HUSK! Også at sende listerne til Jonna. 

 

5. Chefofficialrunde :  
Depotchef:   Nick fungerer som depotchef fra i år, da han har bestået OF532+. 

Område:   Kaj er på camping til det første løb. 

  Erik Glenvad kommer. 

  Svend Erik har en nabo som gerne vil hjælpe til. Evt. på marken med  

  Erik K. 

  Håndboldklubben i Grenå har meldt fra. 

  Svend Erik har snakket med KPI ( Kolind-Pederstrup) om de kunne  

  tænke sig at hjælpe til. Han venter en tilbagemelding. 



       

Side 2 

  Lone A. har sendt en forespørgsel ved spejderne igen i år, om de vil  

  passe tribunerne. Hun venter en tilbagemelding. 

Licens og præmie: Nathasja har styr på licens og præmie. 

Starter  og oplining: Trine regner med de samme folk som sidste år og skal nok få styr på  

  det. 

Teknisk kontrolchef: Jens Christian har rimelig styr på bemandingen til Teknisk Kontrol. 

  Han skal have en sekretær, for det skal være, så man kan få fat i  

  ham hele tiden. Det må han selv finde. 

  Støjmålerpersonen er på plads  -  han tager en hjælper med. 

  Tekniske kontrollanter skal meddele løbsledelsen, at de er til stede og 

  hvem de er. 

  Der er kommet en ny regel med hensyn til vægte. 

  Teknisk chefer skal på kursus hvert år. De skal undervise i OF523. 

Køkkenchef:  Hanne som er i køkkenet skal for en periode stå for infovognen og 

  billetterne, da Lone A. er fraværende en periode. Der søges efter en  

  afløser for Hanne. 

  Vi fortsætter med hjælp fra skolens rengøringsmand, til rengøring af 

  toiletterne. 

  Der har været flere som synes der går lang tid fra morgenkaffen til 

  middagsmaden. Som noget nyt prøver vi i år at lave toastbrød med 

  fyld/pålæg, til midt på formiddagen.  

  Med hensyn til levering af varer fredag, skal de leveres om  

  formiddagen og med hensyn til levering af rundstykker lørdag og  

  søndag, skal de gerne leveres omkring kl. 06.15. Der tages en snak  

  med Carsten om det kan lade sig gøre. 

Banechef:  Der er styr på læge. 

  Der mangler en chauffør til fejebilen. 

  Ole skal bestille radioer ved Roy. 

  Der skal ringes til Thorsen, for at høre om vi igen i år må låne deres  

  gummiged til løbene på Ring Djursland.  

  Ole spørger ind til hvor langt vi er med tag over flagposterne? 

  En snak om der er fundet en bil til rydningsbil. Det er der ikke på 

  nuværende tidspunkt. 

  Ole skal nok få styr på det han skal have styr på. 

Info og billetter: Hanne Madsen står for infovognen og billetterne for en periode.  

  Vi tager et løb af gangen med hensyn til Lone A. 

  Vi skal have styr på folk i infovognen + spejderne. Jonna tager kontakt  



       

Side 3 

  til Lone A. om hvem hun plejer at spørge/bruge. 

Sekretariat:  Der er begyndt at komme anmeldelser ind. 

  Svend Erik skal  nok få styr på det. 

Løbsledelse:  Ove og Bent deltog ikke, så der er ikke noget nyt. 

  Vi har fået 2 nye løbslederassistenter – Teis Tilsted Rasmussen og 

  Morten Vorsaa. De bestod begge OF514 her i foråret. Tillykke med det!  

Parkering:  Svend Erik har haft en snak med KPI (Kolind-Pederstrup). De lød 

  meget positive. Venter på tilbagemelding. 

   

6. Nye frivillige:  

Der er lavet en pjece, som meget gerne må deles ud rundt omkring. 

OBS! Datoerne for juni løbet passer ikke.  

 

7. Eventuelt: 

Hvis der kommer nye medlemmer, skal I lige sende en mail til Jonna, så de kan få den samme 
information som alle andre via mail. 

 

8. Næste møde: 

Næste møde er d. 4. maj kl. 19.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


