Anteckningar från månadsmötet 2008-11-27
1) Lasse M hälsade alla välkomna, trevlig att se så många på klubbstugan som idag.
2) Klubbstugan hyr vi av Trelleborgs kommun och därför tillhör den oss alla. Hyran är
ganska låg, men vi har stora uppvärmningskostnader.
3) Vi måste se till att få städat både ute och inne. Därför kommer vi att föreslå
arbetsdagar. Vi kommer att gå ut med detta i god tid, preliminärt i slutet av mars eller
början av april. Vi behöver klippa häcken, tvätta och måla fönster, städa på
gårdsplanen och inne i stallarna. Styrelsen gör en arbetsplan och bestämmer dag! Det
vare bra om så många som möjligt kan hjälpa till. Det är ju trots allt vi själva som skall
trivas i och på klubbstugan.
4) Radiostyrd bilsport kör två tävlingar 2 – 3 maj och 15 – 16 augusti. Vissa arbeten kvar
står att göra, förarställningen, nytt tak och trappa på boden, kompletterande arbeten på
själva banan. Vår ”inomhus bana” bör vi kunna använda under Kul i Fem. TMK har
fått frågan om vi kan arrangera RM i 1:10 (som är den största klassen i Sverige) 2010.
5) Kommande aktiviteter i rally är Anderslövsrallyt körs den 4 april, SSR 14 – 15 maj,
Trelleborgs Motorshow 6 juni och Vikingadansen i september. På Trelleborg
Motorshow skall vi ha start och mål utanför Stadshotellet och serviceplats på
Stortorget! Själva banan blir ute vid bilprovningen. Vi har fått RS DM och räknar med
cirka 60 startande. Vidare skall det vara utställning av bilar och då skall även
radiostyrd bilsport vara med.
6) Boule har för närvarande ”lite grus i maskineriet”, men man jobbar på att få bort
”gruset”. Vi har många som spelar inomhus i ladan och det är ju trevligt.
7) Valberedningen har börjat sitt arbete. Är du intresserad så tag kontakt med någon av
ledamöterna i valberedningen.
8) Årsmötet äger rum 26 februari 2009 klockan 19.30 på klubbstugan.
9) Förslag på månadsmöte ute på något företag, har ni idéer eller förslag hör av er till
styrelsen. Vi jobbar på att ordna en träningsträcka, förslag på sträcka kommer senast i
början av mars. Skall vi ha en danskväll på Rosenhagen?
10) Lasse M tackade för visat intresse.
11) Kvällen avslutades med kaffe och hembakade brödbullar (Tack till Karin P för dessa
goda bullar).
Vid anteckningarna
Anders Anderholm

