Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland
Lørdag d. 8. april 2017 kl. 10.00
Til stede: Bent, Svend Erik, Ove, Teis, Jens Christian, Jens, Asbjørn, Trine, Ole, Jonna
Afbud: Morten, Nick, Carsten
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.
2. Fakta om løb 2017
Løbsweekenderne er følgende:
13. – 14. maj
10. – 11. juni
9. – 10. september
16. – 17. september
Vi kører efter den nye miljøgodkendelse. Så vi er fra kommunens side blevet pålagt, at vi skal køre
efter den nye tidsplan, det vil sige, at vi har fået en time mere foræret til hele weekenden.
Så fremadrettet kører vi
Kl. 8 – 17 lørdag
Kl. 9 – 17 søndag
Gennemgang af årets 4 løb. Der er ikke sidste tilmelding endnu.
De 4 løbsweekender er delt ud på de 4 løbsledere (Bent, Ove, Teis og Morten), så de tager en
weekend hver. Til det første løb (Åbningsløbet) er det Teis, som er løbsleder. Til det andet løb (DTC
løbet) er det Bent, som er løbsleder. Til det tredje og historiske løb er det Ove, som er løbsleder.
Til det fjerde og sidste løb (Aros Porte løbet), er det Morten, som er løbsleder.
Til DTC weekenden er Djurslands Bank hovedsponsor.
Til Aros Porte løbet er Aros Porte hovedsponsor.
Ring Djursland har fået ny hjemmeside, så den fik vi en gennemgang af. For at se hvilke klasser der
skal køre hvornår, tryk da på Kalender. Der kan ses årets løb og hvilke klasser der skal køre i hver
enkelt weekend. Endvidere kan tidsplanen og løbsinformationen (tidligere kaldet tillægsregler) ses
op til hver løbsweekend.
Det kan anbefales at besøge hjemmesiden.

1

3. Banesyn / Arbejdsdag
Der er banesyn fredag d. 21. april kl. 15.00.
Der er arbejdsdag søndag d. 7. maj kl. 9.00. Der vil blive sendt mail ud til officials om dagen.
4. Chefofficialrunde :
Depotchef:

Område:

Licens og præmie:

Starter og oplining:

Teknisk kontrolchef:

Køkkenchef:

Banechef:

% Nick i aften
Jonna tager fat i Nick for at høre om han ønsker at fortsætte som
Depotchef. Følger også op på om han kan komme om fredagen.
Der er kommet 2 nye chefer til området: Jens Mikkelsen og
Asbjørn Villadsen. Erik Glenvad fortsætter også, men kommer ikke til
styregruppemøderne.
Jens og Asbjørn vil gerne vide hvad der skal gøres, hvad hører under
området og hvad forventes der af område-folkene.
Som udgangspunkt er Jens og Asbjørn på sine vanlige poster lørdag og
søndag. Jens som flagpost og Asbjørn på Start. Erik vil være tilgængelig i
området lørdag og søndag.
Der skal nok komme styr på det.
Jonna har talt med Lea, om hun vil tage licensen. Så vidt muligt hun kan,
vil hun gerne hjælpe til. Hun kan dog ikke til juni løbet.
Jonna kontakter hende igen for at få en helt klar aftale og om hendes
datter Bettina evt. vil være behjælpelig med uddeling af præmier.
Trine mener, det er dårlig planlægning med hensyn til det første løb, da
der på det tidspunkt er opbygning af bane til Classic Race Aarhus. Der er
en del af de officials, hun plejer at bruge, der er i Aarhus på det
tidspunkt.
Men ellers er hun klar.
Jens Christian har været på FU (follow up). Der er sket en del ændringer
inden for hans område, som der skal opmærksomhed på. Jens Christian
orienterede om nogle af ændringerne.
Der er tre officials som har været på teknisk kontrol assistent kursus og
alle bestod.
Jens Christian spørger ind til om vi selv skal købe en vægt. Det mener
løbsledelsen ikke vi skal.
Teltet uden for vores klublokale bliver fjernet i påsken, så Parc Fermé
kan blive noget større.
Teknisk kontrol har brug for internet adgang, som virker.
Med hensyn til bemanding arbejdes der på at finde officials.
Svend Erik har kontaktet Robert Kaas, om han vil være støjmåler. Det
kan han tre af weekenderne, han kan ikke til den historiske weekend.
Jonna skal nok få styr på det, det kører som det plejer.
Hvis det igen i år bliver et problem med køleplads, tager Jonna det med
Svend Erik og der findes en løsning.
Der er styr på læge, men der følges op på hvem der kommer til løbene.
Bent har bestilt ambulance.
Palle Roy har kontaktet Ole, om der skulle laves samme aftale som
sidste år. Dette har Ole accepteret.
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Info og billetter:

Sekretariat:
Løbsledelse:

Der er endnu ikke blevet snakket med Pilgaard, om de har to biler, vi
må låne til rydningsbiler.
Der er styr på fejemaskine og chauffør til alle 4 løb.
Orla er rydningschef til de løb, hvor han ikke selv skal køre.
Ole har været ude ved Thorsen for at snakke om lån af gummiged og
evt. teleskoplæsser (kun 12 volt). Dette følges der op på.
Ole spørger ind til tag til flagposterne. Hvor langt er vi? Bent har spurgt
Allan, men har ikke fået et svar.
Ole skal have lavet et skilt hvorpå der står: ”Drive Through”.
Der har været afholdt et flagkursus, så nu er der flere uddannede flag
folk, men de fleste af dem er nogen, som har poster andre steder på
området i forvejen.
Der skal nok komme styr på officials.
Der kommer en ny Pitchef, som er Elin Pedersen, da Bente har trukket
sig.
Der skal ved Pit indgangen tjekkes armbånd ved alle Team.
Enkelte Team skal skrive under på, at de har modtaget kuverten med x
antal billetter. Det skal de gøre i info vognen. Der skal tælles op og
underskrives, inden de forlader info vognen. Dette er på grund af nogle
tidligere episoder med enkelte Teams, specielt et Team.
Lone A. har meldt ud, at hun ikke kommer, i hvert fald ikke det første
halve år.
Hanne M. kommer, men hun vil gerne afløses engang imellem. Så der
arbejdes på at finde flere officials til infovognen. Udover Hanne har vi
Marcus pt.
Jonna tager fat i Hanne, for at høre om hun vil stå som
informationschef på Ring Djurslands hjemmeside (er efterfølgende blevet kontaktet og det vil hun gerne. Hun har
endvidere selv fundet en mere official til infovognen).
Vi skal dog ikke regne med, at hun deltager i styregruppemøderne, da
hun får en lang køretur. Har hun noget til møderne, giver hun Jonna
besked.
Jette P. tager billetterne på tilskuersiden om søndagen som vanlig. Kan
evt. kontaktes ved yderligere behov.
Svend Erik skal nok blive klar.
Til Kopien har vi styr på officials.
Vi har to, som har været på løbslederkursus: Teis Tilsted Rasmusen og
Morten Haahr Vorsaa. De blev begge godkendt.
Så de 4 løbsweekender er delt ud på de 4 løbsledere (se punkt 2), men
de assisterer hinanden til hvert løb.
Teis laver et power point, som skal bruges til førermøderne.
Der er for meget larm til førermøderne fra klublokalet. Dette kan også
være omvendt. Hvad kan gøres? Der var snak om evt. at lukke porten
helt op til loft. Og bede kørerne om ro under mødet + dæmpe lidt på
officials.
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Parkering:

Løbsledelsen vil ikke se officials gå rundt og være berusede. Der er en
alkoholpolitik som SKAL overholdes. Dette vil blive set på med stor
alvor.
Svend Erik har i år lavet aftale med fodboldklubben i Grenå, som sidste
år.
Til DTC løbet vil der igen i år være ensrettet på vejen.

HUSK, at der altid kan bruges frivillige, så sig til hvis I kender nogen!
5. Officialslister
Officialslister udfyldes som vanlig. Svend Erik sender ud til hver chefofficials inden hvert løb.
OBS! Der skal strammes op på, at vi kun melder de officials til spisning om aftenen, som hjælper
til. Fredag aften er for de, som har en opgave fredag og søndag aften er for de, som bliver og
hjælper efter løbet er slut.
6. Eventuelt
Morten Haahr Vorsaa er ny administrator på Ring Djurslands Facebook side, da Nathasja Iversen
har trukket sig.
OBS! Husk at betale dit medlemskontingent og Husk at få dine licenser fornyet. Er du i tvivl om
noget, så tag fat i din klub´s kasserer eller administrator. Styregruppen kan også være behjælpelig
med eventuelle spørgsmål.
Det er vigtigt at Jeres licenser er opdateret.
7. Næste møde
Næste møde skulle være d. 4. maj, men vi aftalte at vi holder styregruppemøde søndag d. 7. maj
kl. 8.00 i stedet for, HVIS der er behov for det.
14 dage før bliver der sendt en mail rundt til styregruppen, om der er noget som presser sig på
eller om der er styr på det i de forskellige områder. Hvis det kan klares pr. mail eller med enkelte
involverede, droppes mødet.
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