BESTYRELSES MØDE hos Kasper onsdag d. 03-10- 2012
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen afbud, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn
Pedersen, Leif Johansen afbud, Kasper Schøler, John D Sørensen referent.

NYT FRA DASU:
Intet nyt af betydning.

ØMS:
Der indkaldes snart til møde.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Her er ikke noget af interesse.

NYT FRA A-UDVALGET:

NYT FRA R-UDVALGET:
Siden sidst har Tom og Poul Erik fået afviklet september løbet med 36
startende.
Løbet blev afholdt fra vores klublokaler, dette var en succes.
Der har været planlægningsmøde vedr. næste års løb, de fleste er på
plads og vores kalender er fyldt for næste år. Kasper har sendt kalender
til DASU. Vi har haft 25 mand ude for at passe prøve i NMJ til Mini Rally.
I morgen torsdag d. 4/10 køres et længe ventet aftenløb, med start fra
Schøler Auto Alsvej, dette er de sidste klubløb for i år. Der er ønsker om
at komme på kursus, vi vil forsøge og få Lasse Nerup på OF 343. Det er
sådan at der ikke laves kursus OF 345 før i 2013, så vi kan ikke sende
andre på nye kursus før efter 2013, som det ser ud lige nu. Lasse Nerup
spurgte ind til om det var muligt at få nogle nye Walkie til klubben. Vi
arbejder på at finde nogle i god kvalitet.

EVENTUELT:

FR har været ude og køre i Ikast med 12 deltagerer, det blev en sportslig
succes, på trods af regnen. Alle flagfolk var fordelt på to baner i weekenden
15-16/9 nogle til DTC og andre til Rally Cross på Løvel.
Den 6-7/11 køres det absolut sidste FR løb for i år.

Pokaler skal deles ud, John har udleveret div. sedler med Pokaler til alle
udvalg, så der kan sættes navne på.
Nyheder til hjemmesiden, vi er nød til at få løst dette, der mangler stof til
vores side. Måske lidt små referater fra div. løb, bare der kommer noget
op på siden, så der er noget aktivitet på siden.
Sidste gang blev vi pålagt at finde ud af, hvad vi kan bruge vores lange
vinter til, Finn har snakket med KB fra Sirius patruljen, som gerne vil
kommer og holde et foredrag engang i januar. PW foreslog til vores
rallyaften, at vi kunne få Kirkeby, Danmarks bedste klubrally kører op og
holde foredrag. Vi er PT 184 medlemmer, hvor de 126 er aktive, eller har
købt licens.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

Præmie West starter torsdag d. 11/10 kl. 19.30 i klubbens lokaler.
Stiftelsfest d.3/11 kl. 18.00 i RAS klublokaler.
Præmie West igen d. torsdag d. 08/11 kl. 19.30 i klubbens lokaler.

NYT FRA B-UDVALGET:

50 % af vores afdeling har været ude og køre forrige weekend og Poul og
Egon fører stadigvæk FDM Classic og nr. 5 i DM i o-løb.

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Finn tirsdag d. 13/11 2012 kl. 19.30

