Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland d. 04. maj 2016
Ordstyrer: Svend Erik Andersen
Tilstede: Bent, Jens Christian, Svend Erik, Kaj, Erik, Nick, Ole og Jonna
Afbud: Trine, Carsten, Nathasja, Ove

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen godkendt.
2. Fakta løb 1. Klasser, aftaler, mm:
Se hjemmesiden med hensyn til dato og klasser.
Ikke mange tilmeldinger pt. Sidste tilmelding d. 5. maj. Ofte kommer der tilmeldinger i sidste
øjeblik.
Der sælges ekstra træningspas til lørdag kl. 9.45. Der sælges max 40 til 200,- pr stk. Der køres
træning i 10 min.
Nathasja sælger træningspasssene fra kl. 8.00 lørdag morgen.
3. Arbejdsdag – Banesyn:
Der var banesyn lørdag d. 16. april. Det gik forholdsvis nemt. Der var få ting, som skulle laves.
Arbejdsdagen d. 16. april blev aflyst på grund af, at banen var lejet ud til Tradium.
Ny dato d. 7. maj, som også blev aflyst, også på grund af, at banen var lejet ud.
Den endelige dato for arbejdsdag er d. 5. maj kl. 9.00. Der skal bl.a. laves dækvolde. Autoværnet
er lavet.
4. Mad- officiallister mm:
Officialslisterne skal sendes til Svend Erik senest lørdag d. 7. maj.
HUSK! Også at sende listerne til Jonna.
5. Bemanding på de forskellige områder gennemgåes:
Se under punkt 6.
6. Chefofficialrunde:
Depotchef:

Område:

www.ringdjursland.dk

Der er styr på depot. Nick kunne godt tænke sig en fløjte, så han er fri
for at råbe. Nick sørger selv for at få indkøbt en fløjte.
Er der biler som holder i vejen og som ikke har noget at gøre i
området, sørger Nick for, at de kommer væk, ved at finde ejeren af
bilen.
Skal nok få styr på området.

btr@ringdjursland.dk

Licens og præmie:
Starter og oplining:

Teknisk kontrolchef:

Køkkenchef:

Banechef:

Side 2

Der blev snakket hegn og klodser.
Svend Erik har stadig ikke fået en tilbagemelding fra KPI
(Kolind-Pederstrup). Skal rykke for et svar.
Der er kommet en tilbagemelding fra spejderne. Der kommer 3
personer.
Der bliver harvet fredag morgen før løbet.
El-Con kommer som de plejer.
Nathasja har styr på licens og præmie.
Nathasja har Michella med, som skal oplæres i licenskontrol.
Skal nok få styr på det.
Svend Erik tager fat i Trine, for at finde ud af, hvem der skal være
faktadommere på Starten.
På tankningsområdet skal der være følgende: godkendte ildslukkere,
skovle og koste. Det er svært at finde personer, som vil stå der i 4
timer.
Støjmålerpersonen, som er Marc, har svært ved at finde en person
mere.
Der blev drøftet om ikke det kunne betale sig selv at indkøbe en støjmåler til Ring Djursland, da den er rimelig dyr at leje, så den vil inden
for rimelig tid være tjent ind igen.
Der er 2 nye officials hele weekenden, som skal tages godt imod og
læres godt op.
Endvidere er der en ny om fredagen. En af de officials som Ole
plejer at bruge i weekenden som flagpost.
På sigt skal alle vognbøger scannes ind og derefter sendes til DASU.
Der er 2 nye officials hele weekenden, som skal tages godt imod og
læres godt op.
Vi drøftede om hvor mange toast der skulle laves i weekenden. Vi blev
enige om, at der kun skulle laves ca. 40 stk, da det er et forsøg. De
toast er i første omgang kun til de officials som står ”bundet” til deres
post i mange timer, såsom flagposterne.
Der bliver dog ikke lavet toast om lørdagen til det første løb, da de får
deres madpakker og kage ud tidligt (på grund af 4 timers løb).
Der skal tages kontakt til Henrik med hensyn til at få madpakkerne
tidligt om lørdagen, da de skal tidligt ud til posterne.
Der er så småt ved at være styr på det.
Der er rimelig styr på officials. Der var dog en, som havde sagt ja til at
stå flagpost, men var så blevet spurgt af Eva Hundevad, om hun ville
være 2. kører i Safety Car, hvilket hun sagde ja til.

Info og billetter:

Sekretariat:
Løbsledelse:

Parkering:

Der er styr på læge, men der følges lige op på det.
Der mangler en chauffør til fejebilen om søndagen lige pt.
Ole har indhentet et tilbud ved Roy Radioer. Det er der takket ja til.
Der er lavet en aftale med Thorsen ang. gummiged i år, så de udlåner
igen en gummiged til hver løbsweekend.
Strafbanen skal males op.
Der er indkøbt 2 målflag og farve til farvning af flag.
Ole havde set en evt. rydningsbil ved EZ biler i Knudlund til kr. 5000,-,
men den var alt for ringe.
I morgen til arbejdsdagen kommer Henrik Pilgaard og snakker med
Ole. Han har 2 biler som vi må låne til løbene i år, til rydning.
Tag over flagposterne ser ud til at lade vente på sig. Dog er
presenningerne sat i produktion, siger Allan.
Jonna har haft fat i Lone A., for at høre hvem hun plejer at bruge i
infovognen/billetter/kopi/ved indgangen/tribunerne og rundkørslen.
Der er blevet ringet til alle, for at høre om de ønsker at fortsætte.
Gennemgang af de officials sammen med Svend Erik.
Ved at have styr på det, men der er mange afbud.
Der er styr på officials til kopi, men der skal findes en mere, som kan
læres op, da vi ved nu, at der bliver brug for det, til afløsning.
Der er ikke det helt nye, udover at der 2 nye løbslederassistenter.
Der er ikke mange biler til det første løb lige pt.
Lørdag morgen bliver der trukket lod imellem officials, om at vinde en
tur i en DST bil. Der er 2 – 3 billetter til udtrækning.
Nathasja har sat en konkurrence i gang på Facebook om det samme.
Det er ikke Morten Alstrup som kommer som speaker, men Ib Tribine.
Taget under punkt 6.

7. Nye frivillige:
Nye frivillige tages godt imod og de skal læres godt op, så de ikke bliver skræmt væk. Vi har
brug for dem.
”Låner” vi af hinandens officials, så hør lige om det er ok.
8. Eventuelt:
9. Næste møde:
Næste møde er d. 1. juni kl. 19.00.
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