BESTYRELSESMØDE hos John d. 04/01 2011
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Leif
Johansen, Morten Lunøe, John D Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Intet nyt fra DASU
ØMS:
Kursus d. 22/2 blev aflyst pga. for lidt tilmeldte. ØMS dag d. 19/3 på ring Djursland,
gæstetaler Karl Åge Jensen DRC(Danish Rally Champion chip) og Jan Nielsen fra Top
Team kommer og fortæller om baggrund for sponsorater og netværk. Vi udsender
INFO pr. post om dette. Forslag til program er sendt til Morten pr. mail. Morten
laver dette og sender dette ud. Ny møde i ØMS d. 16/3 i RAS klublokaler, her
kommer Jan Rottwith og Bo Balzer fra DASU.
Vi opfordrer alle til at støtte op om denne klubdag.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Nyhedsbrev fra Randers Kommune og lidt om hvordan man kan bruge de
breddeidrætsmidler som kommunen har. Per fra Dansk Metal har kontaktet JEJ
vedr. et foredrag i Dansk Metal med Nicolas Kiesa, dette bliver d. 28/4 vi prøver at
få det i næste klubblad. Vi prøver og ser om vi kan få et par potente biler op til
dette. JEJ snakker med Metal om dette.
NYT FRA A-UDVALGET:
Der er nu spillet 4 gange premiewest i klubben, en enkelt afdeling mangler.
Sommerfest på strandgrunden bliver den 2/7 2011.
Stiftelsesfest bliver den 5/11 2011 i RAS klublokaler.
NYT FRA B-UDVALGET:
De er indgået et samarbejde med Viborg vedr. flagposter. Der skal en del på kursus
(kørerlicens og flaglicens) Vi har 6 U18 kører som skal op og have licens. Licens
kursus er d. 12/3.
NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Intet nyt siden sidst.

NYT FRA R-UDVALGET:
Morten er ved at have overblik over klubmesterskabet for 2011, der er 2
arrangementer i marts, samt Designa rally d. 22/4, her har vi brug for hjælp. Der
skal bruges en del mennesker ude ved vejen til afspærring.
Svend Højer Løbet er flyttet til d. 22/5. Rally i Horsens d. 21/5, her har vi lovet
at hjælpe med en prøve, samt at JEJ er afviklingsleder. Morten holder et
rallyudvalgsmøde snarrest, Kristian har aflyst hans løb d.25/9, dette løb bliver i
stedet lavet om til lukket løb d. 25/6 sammen med FR.
DM Rally i RAS, her arbejder vi videre med DRC og Per Nymann som Løbsleder
og Morten som løbsleder assistent, JEJ bliver afviklingsleder.
EVENTUELT:
Klubbladet, der er skrevet i det sidste blad om hvem der ønsker at få klubbladet
pr. mail, her er kom 4 henvendelser. Hjemmesiden: Her skal vi have fundet en
løsning, for Lars ønsker ikke at fortsætte som web redaktør, men fortsætter til vi
har fundet en ny.
Vi har fået en sponsor til vores hjemmeside, med 2500,- om året, dette er et link
til Casinotop10’s hjemmeside.
Streamers med RAS logo lægger i klubben til fri afhentning.
Klubblads annoncer er ved at være på plads.
STRANDGRUND:
Prisen for at ligge på strandgrunden en hel sæson er i år 1350,- inkl. Strøm for
max. 150 + 150,- for depositum.
Priserne er således.
Campingvogn pr. år: 1200,- Telt pr. år:
1200,Uge:
350,Weekend:
200,Depositum for en nøgle er 150,Minimum betaling for strøm er 150,- svarende til 60 kWh.
Derudover er prisen pr. kWh 2,50,- .
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde i klubben torsdag d. 31/3
Med udvalg.

