BESTYRELSESMØDE hos Ole d. 01/05 2013
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Leif
Johansen afbud, Kasper Schøler, John D Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Regnskabet er lagt ud på hjemmesiden og ser godt ud, det er bedre ind buget.
Se det på www.dasu.dk.
Der er solgt lidt flere licenser i 2013 ind i 2012, dette er også medvirkende til de
gode tal.
I forbindelse med Jørgen og Jens Eriks jubilæum var der fint besøg i RAS, det var
DASU’s formand Bent Mikkelsen, som kom og hold en meget fin tale for de to
herre, Bent vil gerne have et møde i stand med RAS, han vil gerne vide lidt om
vores struktur i RAS og om hvordan vi skaffer ”nye medlemmer”. Vi prøver at få et
møde i stand med ham engang i den nærmeste fremtid.
ØMS:
Finn har haft fat i DMKA vedr. FR, med DMKA mente ikke rigtig at der var nogen til
dette.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Intet af betydning.
NYT FRA A-UDVALGET:
Sommerfesten kommer nærmere dag for dag, vi vil gerne opfordre så mange som
det er muligt at komme. Husk nu datoen d. 22/6 på strandgrunden, det er altid
sjovt. Mød op og få en god aften/weekend.
Resultatet af sidste afdeling af præmie West kan læses på hjemmesiden.
NYT FRA B-UDVALGET:
Alle FR baner har haft åbenhus arrangement i sidste weekend 27/4. Løvel banen
åbnede denne sæson med start af 5 kører fra RAS, så nu er vi i gang med 2013, Nick
Ravn Jensen blev 5’er i klasse 2 og Finn Pedersen blev 6’er i klasse 1. Vi kører igen
5/5 på Nysum banen, Km i FR 2013 bliver afholdt i Ikast, dette gælder begge løb.
17/18 og 19 maj er der Classic race i Aarhus, her er der en del Ras’ere der skal ud
for at være flagposter.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Intet af betydning.
NYT FRA R-UDVALGET:
Designa Auto Partner rally grand prix 2013 er vel overstået, I rimelig vejr.
Vi var rigtig godt tilfreds med antallet af tilskuer og økonomien ser også ud til at
være rigtig god. Højer løbet er flyttet til d. 9/6. Der skal en del Ras’ere til
Juelsminde d. 11/5, her er JE afviklings chef og den 15/6 skal vi til Hobro, hvor vi
skal passe prøven i Lindum, Morten er afviklings chef. Kasper har snakket med JE
vedr. tilladelser på havnen, de skulle nu være på plads. Hvis vi skal have noget i
programmet til Randers ugen, skal det være inden d.15/5.
Kasper efterlyste noget omtale om de nye medlemmer, evt. en beskrivelse om
hvad de havde oplevet, som nye medlemmer og om de arrangementer som de
har planlagt at deltage i 2013.
EVENTUELT:
Vi havde reception for Jørgen og Jens Erik her d. 27/4 i anledning af deres 25 års
jubilæum, det var et velbesøgt arrangement. Jørgen og Jens Erik takker for
udvist opmærksomhed.
Jens Erik har snakket men Paul vedr. hjemmeside, vi vil gerne have rette lidt op
denne struktur, Paul sørger for at der ikke skal oplades op til 6 sider, som det er
nu, hjemmesiden bliver opdateret, så den også kan køre optimalt til
smartphone. Paul kommer med en pris og oplæg i den nærmeste fremtid.
Vi har snakket om at købe nogle beasch flag med RAS logo, som vi kan bruge til
vores arrangementer. Vi skal have nyt komfur, JE sørger for at få dette indkøbt,
nye overskabe eller skabe til køkkenet, så vi kan få alt vore bestik og service i
dem. JE har fået et dobbelt køleskab, som vi stiller op i klubben. De nye radioer
som vi har købt, har været i brug til vores rallysprint og dette har været en god
investering.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Jens Erik d. 12/6-2013 kl. 19.30

