BESTYRELSESMØDE hos Leif d. 03/01 2012
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Leif
Johansen, Morten Lunøe, John D Sørensen referent.

NYT FRA DASU:
Det var ingen af de nye forslag, der blev stemt igennem, den nye valg procedure
blev nedstemt meget klart. Det nye tiltag med omstruktureringer blev ikke vedtaget
i denne omgang, det var et meget fredelig repræsentantskabsmøde.
Intet kontingent forhøjelse til DASU.
Folk skal tilmeldelse til (OFF) kursus søndag d. 5/2 2012, senest tilmelding d.xxx til
Morten / Jens Erik.

NYT FRA B-UDVALGET:
Vi snakkede lidt om annonce sponsorer på hjemmesiden, her var der stor
enighed om konceptet, bare det foregår under de forskellige faner på
hjemmesiden.
Vi vil have lavet pointsystemet om i forbindelse med klubmesterskabet i FR, så
finalen evt. også er tællende. Finn tror på 10 nye medlemmer, det er da positiv
snak.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Vel overstået nytårsløb 2011 d. 28/12, her var 28 deltagende hold, samtidig var
det 25 år siden det første løb blev kørt. Deltagerne var meget positive over dette
arrangement.

ØMS: ØMS blev på repræsentantskabsmødet kåret til model klub, for gennemgået
kursus med medlemmer o.s.v.
Sidste kursus, var eneste repræsentant fra RAS, Morten Lunøe, dette kursus
handlede om netværk.
Næste møde i ØMS afholdes 17/1, det aflyste kursus fra november prøver vi at få
genoptaget her engang i foråret.

NYT FRA R-UDVALGET:
Vi har fundet et sted til vores blå tønder, de bliver flyttet til dette sted hurtigst
muligt. Morten kontakter Bjarne IMK vedr. levering af disse. Vi er i gang med at
arrangere Rally Sprint i Kongensbro.
Afsluttende vedr. DM 5 afholdes torsdag d. 5/1 i klublokalerne.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
SIKR (Sammenvirkende Idræts Klubber i Randers) kommer på besøg, hvis vi er
interesseret i dette. Dette emne snakkede vi lidt om og blev enige om at vi ikke er
interesseret lige i øjeblikket.

EVENTUELT:
Der er åbent hus på Tradium d. 14/1 fra kl. 10.00 til 14.00, her vil Jens Erik gerne
have nogle biler op og stå, der er fri forplejning til dem der kommer.
Det første nyhedsbrev skal laves i aften, så det kan sendes ud.
Allerede nu er datoen klar for sommerfest, det bliver 23/6 2012.

NYT FRA A-UDVALGET:
Veloverstået Julebanko i klublokalerne, men der kunne nu godt have været lidt
flere, vi håber på at det kommer til næste år.
Er det manglende præmier? det tror vi nu ikke.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Ole d. 15/02 2012 kl. 19.30

