BESTYRELSESMØDE hos Jens Erik d. 03/05 2011
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Leif
Johansen, Morten Lunøe afbud, John D Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Vi har gentagne gange tilmeldt os nyhedsbrev fra DASU, men der kommer ingenting
derfra.
Halvårsbalance for DASU ser rigtig godt ud, de er væsentlig over buget vedr.
licensindbetaling og medlemmer.
DASU arbejder på ny struktur i DASU, hvor der er flere udefra komne i nyt udvalg
for at ændre hele strutturen.
ØMS:
Møde i ØMS d. 27/4. Der blev besluttet at vi fortsætter samarbejdet i ØMS, også
selv om projektet er ved at være slut, fra DASU`s side. Vi fortsætter mad at
uddanne trænere og supervisorer til vores sport. Når vi holder arrangementer i
ØMS sammen med de andre klubber, er det kun 1x afgift i stedet for 4x afgift.
Vi fortsætter med de kursus som vi er gang med og også med ØMS dag på Ring
Djursland.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Henvendelse fra Baneudvalget vedr. forhøjelse af forsikring, vi blev enige om at
baneafdelingen selv klarer dette.
Henvendelse fra Peter Smed vedr. støtte til unge medlemmer, Peter mener at alle
skal have 300 + de 200 uanset om de er medlem af Dansk Metal eller ej. Vi blev
enige om at alle som har lavet kontrakt får 300 pr. start uanset om de er medlem af
Dansk Metal eller ej. Til gengæld skal der betales fuldt kontingent for Metal
medlemmer og alle andre.
Årsopgørelse vedr. varme, vand og el. for klublokalerne her har vi fået penge
tilbage.

afdelingen. Nyt telt til 2 dags arrangementerne, dette er opbevaret hos Peder
Riise. Finn har modtaget 12 stk. nye flaglicenser.
NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Alle har været ude og køre det første Classic Car løb i år.
Jørgen Skjøt og Rene Skjøt vandt dette løb i klassen orientering.
Leif og Per Johansen klasse sport nr. 3
Poul og Egon Brøndum klasse ekspert nr. 4
NYT FRA R-UDVALGET:
JFM 1 i Sønderbæk er kørt med masse tilfredse deltagere, igen i år var dette
arrangement velbesøgt.
Designa Rally Grand Prix 2011 er vel overstået og her kom det nye koncept med
de unge på kontrakt i gang, her var 12 unge medlemmer nede og hjælpe tak for
det, det var dejligt at der var så stort et arrangement fra dem og alle andre fra
klubben. Vores nye telt var også i brug, det må siges at det er et godt køb.
Vi er i fuld gang med DM, som køres til september, vi forventer at det bliver med
Bjerringbro som udgangspunkt, her har vi været ude og se på forholdene et par
gange.
Klubrally trænings arrangement på køre teknisk anlæg torsdag12/5, hvor vi øver
os i bla. Håndbremsevendinger og hvor sent man kan bremse inden målfeltet.
EVENTUELT:
Debut med klubbladet på mail, her er der nogle stykker der gerne stadigvæk
gerne vil have det med post.
Vi mangler en der vil sørge for at sende klubbladet ud pr. post.
Vedr. opsætning af vores hjemmeside, her er vi ikke nået længere ind sidst.
Der mangler lidt vedligehold på vores hus på strandgrunden.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

NYT FRA A-UDVALGET:
Vi er ved at forberede sommerfesten.
NYT FRA B-UDVALGET:
Vi er i gang med cuppen, der er pt. Kørt 2 løb. Klubmesterskabet lægger fast nu,
datoerne er søndag 26/6 og 15/10. afdelingen d. 26/6 er sammen med Rally

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Jørgen d.31/5 kl. 19.30

