BESTYRELSESMØDE hos John tirsdag d. 04-09- 2012
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn
Pedersen, Leif Johansen, Kasper Schøler, John D Sørensen referent.

NYT FRA DASU:
DASU er tidligt på den med tilmelding til løbsseminar, som er i februar.
Medlemstilgangen til DASU er gået ca. 5 % tilbage i alt over hele linjen, tallene
stammer fra maj måned.
Bestyrelsen har haft møde ang. rallysportens fremtid, mange løsninger har været
på bordet, men ikke noget endeligt endnu. Deltager antallet i Rally er stærkt
faldende, hvad er der galt?
Medlemssystem: Firmaet som laver dette fortsætter endnu et stykke tid med at
forsøge og få systemet op og kører, vi krydser fingre for dette.
Indkaldt til opstillingsmøde d. 18/9 på Pårup Kro, Ole og Leif deltager for RAS. Anni
Andersen og Egon Brix Jørgensen er på valg til bestyrelsen.

ØMS:
Der indkaldes snart til møde.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Her er ikke noget af interesse.
CD fra Finn Boyer med billeder til fri brug på hjemme side, bare vi husker hvor de
kommer fra, vi siger tak til Finn Boyer.
Finn vil gerne lave en ”Hall of fame” af alle kører, men det kræver at vores
hjemmeside kører optimalt, når vi lægger billeder op, det gør den ikke i øjeblikket.
Vi arbejder på sagen. Div. afdelinger i RAS må i gang med at finde de rigtige billeder
til dette formål.

NYT FRA A-UDVALGET:

til ham. Pr. løbet i Gandrup er aflyst, der kan ikke skaffes biler nok. Næste
arrangement er d. 29/9, men det er vigtig at der komme et stor antal startende
og ikke så få som sidste arrangement, vi håber at der kommer mange til dette
løb.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
FDM Classic, Poul og Egon lægge nr. 1 efter 4 afdelinger. De lægger PT nr. 5 i DM
i bilorientering. Jysk fynsk mesterskab, her lægger de på en lun andenplads.

NYT FRA R-UDVALGET:
Yokohama rallysprint på havnen er vel overstået, med mange gode hjælpere på
dagen og ingen uheld. Et stort arrangement i samme uge ved teknisk skole og
(køreteknisk anlæg), her var der 32 par ude og køre om eftermiddagen og igen
28 hold, dette må sige at være en stor succes. Der er lavet evaluering på løbet
og noget bliver anderledes næste år. Arrangementerne er lavet i samarbejde
med Metal. Næste arrangement er d. 23/9 tællende til Speed Nord, med start
fra klublokalerne, hvor der også er mål. Schøler Auto løbet 4/10 køres en alm.
Klub aften, altså et aften løb, med start fra Schøler Auto Alsvej. Møde i R regi,
vedr. næste års løb bliver torsdag 27/9 kl. 19.30 i klublokalerne, mød nu op, så vi
kan få styr på arrangementerne til næste år.

EVENTUELT:
Klub aftnerne, hvad gør vi, der er efterhånden ingen der kommer i klubben.
Der blev diskuteret om vi skal have nogle foredrag eller andet? Finn forslog et
foredrag om ”Sirius patruljen” vi vil alle til næste bestyrelsesmøde, se om vi kan
finde løsninger, på hvad der kan ske i vores lokaler.
Der har været afholdt kursus i farligt gods i klublokalerne, her deltog 30
personer, det er i øvrigt nødvendig at have dette kursus, hvis man skal have
mere ind 60L benzin med i service vognen (gælder kun gulpladebiler)

Præmie West starter torsdag d. 11/10 kl. 19.30 i klubbens lokaler.

NYT FRA B-UDVALGET:
Finn har modtaget en hulens masse klubblade fra Åge det er blade fra RAS og
DASU, det er en komplet samling fra midt 90’, disse er i ringbind og kommer i
klubben, hvor de kan læses, hvis man har lyst.
Løb på Løvel, her trådte Peder Rise i karakter og kørte dette med hård hånd, stort
ros til Peder Rise for dette. Klubløb på Løvel, her var deltager antallet ikke noget at
råbe hurra fra, men vi fik en sponsor til pokalerne, dette er Benny Koldkur, stor tak

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Kasper onsdag d. 3/10 2012 kl. 19.30

