BESTYRELSESMØDE hos Jørgen lørdag d. 04-08- 2012
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn
Pedersen, Leif Johansen, Kasper Schøler, John D Sørensen referent.

lige. Det kunne være meget spændene, men igen, hvem gør hvad, Finn
ser lidt nærmere på sagen.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Intet nyt af betydning

NYT FRA DASU:
Intet af betydning, DASU kæmper stadigvæk med et medlems system som
ikke rigtig er helt oppe og køre endnu.
Opstillingsmøde sidst i september.

ØMS:
Der har ikke været møde længe, men vi forventer at der er møder engang i
efteråret. Der er stadigvæk en del penge til projekter fremover.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Her er ikke noget af interesse.

NYT FRA A-UDVALGET:
Fint besøgt sommerfest med ca. 35 – 40 personer og nogenlunde vejr.

NYT FRA R-UDVALGET:
Vi er i fuld gang med at forberede de to arrangementer i Randers ugen,
det gælder Yokohama sprint på havnen d.11/8 og d. 16/8 har vi DASU
karavanen på besøg om eftermiddagen, dette er i forbindelse med Metal,
samme aften er der også prøv rally, som er for alle. D. 23/8 er der åbent
hus hos Tradium Auto, her kommer nogle biler fra RAS og udstiller.
15/9 har DASU et møde vedr. minirally/klubrally og div. alle er velkomne,
vi håber at vi kan sende en delegation fra RAS. Vi vil i år prøve at lave et
aften løb, som vil få start fra Alsvej i Randers, Tom og Poul Erik har lovet
at lave det løb som er planlagt til d.23/9 det bliver med start fra enten
Tom eller Autoparts i Randers, dette arrangement tæller til speed nord
tuneringen. 4/8 er der JFM for klubhold, her var der kun et hold tilmeldt,
vi vil opfordre at der næste år snakkes sammen så vi kan deltage med et
rent RAS hold.

EVENTUELT:
NYT FRA B-UDVALGET:
Der er i baneafdelingen sket et kæmpe fremskridt, i form af flere
medlemmer. Peter Rise har afholdt en del kursus, hvilket må siges at være
meget meget positivt. Vi laver PR. løb i Gandrup d. 2/9, her skal vi bruge 5 til
6 biler.
Viborg motorklub har spurgt om vi vil overtage et af de arrangementer de
laver på løvelbanen, vi undersøger om der er kræfter og lyst blandt vore
medlemmer til at vi evt. kan løse denne opgave, og hvad med økonomi,
hvordan hænger den sammen til sådan et arrangement. Det er ikke bare

Der skal udsendes nyhedsbrev for sidste halvdel af 2012, samt at årsplan
bliver rettet op med de nye datoer. John opdaterer nyhedsbrev og
årsplan, Jens Erik sender medlemsliste til John. Vi er pt. lige rundet de 180
medlemmer. RMS har haft 75års jubilæum, vi har sendt kort og et par
flasker.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos John tirsdag d.4/9 2012 kl. 19.30

