Dagsorden klubhusmøde 1/6 2015 kl 17.30
Deltagere: Mariette (mad), Rikke, Charlotte og Anne Marie (referent)
1. Evaluering af Designa løbet - har I nogle kommentarer?
2. Flytning af klubhuset søndag d. 14/6 kl. 10 - let madplan
3. Næste arrangement for rytterne mandag d. 17/8 kl. 17 - 21
4. Evt.
1. Det har været hyggeligere, når alt er fremme pga varmere vejr, hvor der sides på
tæppe mm.
• Skilte til toilet, mange spurgte efter vognen.
• Indskrivningen kunne være i den anden "port", hvis vejret igen blev “dårligt”, så
alle papire ikke flyver væk
• Gitte gør et kæmpe arbejde - havde pakket nr og chip på forhånd en stor hjælp
• Godt at være klar tidligt - de første kom kl 8 til indskrivning
• Skilt til præmie overrækkelse med ca tider, kunne placers ved indskrivning
(lamineret)
• Dame felt efter H50 –I det nuværende rækkefølge kunne måske undgå
overhaling.
• Præmie overrækkelse: ønske at felterne ikke kommer så meget oven i
hinanden, så mange kommer til at vente længe på præmieoverrækkelsen.
• Pokaler – det var ikke iorden, at de ikke var ordentlig indpakket. Kun avis papir I
papkassen og ikke alle pokaler var skruet sammen...
• Affaldsindsamling: Tirsdag er sent at samle affald ind. Havde Omar været
afstedpå dagen? Få det som en post til at få lavet efter løbet.
Kiosken - mange ubekendte for hjælpere i kiosken - hvem skal have noget.
Hvad skal personalet sige Melde ud hvad hjælperne får, at ex kaffe /te er gratis til hjælpere
Alle har ikke fået mail i forhold til, hvad der kan forventes af én som hjælper.
Kunne fremgå af opgave listen, hvad der kan forventes at få(mad) som hjælpere.
Og fremgå mere, hvad de enkelte skal gøre.
• Hjemmeværn hvad må de få
• Hvad må kommisære få
•
•
•
•
•

• Godt med ex info kl 7.30 for hjælpere I kiosken, så hjælperne ved, hvad har vi
og hvad må de forskellige få.
• Kunne det være en ide med nudel hvis det er koldt?
2.
Sender ud igen med hjælperen.
Line bager en kage
Mad - bestilles udefra på et passende tidspunkt
3.
Reservere Søholdt huset, 17/8 hos Lasse og klubfesten 7/11
Husk Carsten meldingen
Rytter arrangement er gratis
Vi har en plan A og B til arrangementet.
Vi tænker ca 40 tilmeldte.
Tilmelding senest d 9/8
Evt
Barcelona tur :-)
Næste møde :
Vi mødes og planlægger onsdag 12/8 kl 17.30 - madposten: Rikke.
Vi skiftes til at tage mad med fremover, og at det aftales ved mødet før, hvem der
medbringer.
Vi laver plan for indkøb.
	
  

