BESTYRELSESMØDE hos Morten d. 05/10 2011
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Leif
Johansen afbud, Morten Lunøe, John D Sørensen referent.

NYT FRA DASU:
Ole og John har deltaget i opstillings møde på Pårup Kro, repræsentantskabsmødet
bliver afholdt i Horsens d. 26/11.
Sidste frist for ansøgninger af løb i 2012, der skal i kalenderen er 3/11, Vision 2020,
udvalget har taget noget med fra de møder der har været afholdt rundt i landet,
der vil være 4 sportsudvalg og bestyrelsen bliver reduceret til 5 personer i stedet
for de nuværende 7 personer der er i dag.
Nu kan man tage sin sponsor med ud og køre ganske gratis i forbindelse med et
arrangement, bare dette bliver efter selve løbet, dette er nyt fra DASU, de
sædvanlige sikkerheds procedurer skal dog stadig overholdes.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Afbud
NYT FRA R-UDVALGET:
John har sendt ansøgninger ind vedr. løb der skal i kalenderen for 2012.
Det drejer sig om 4 løb næste år. JFM 2 25/3, Designa Rally Grand Prix 6/4,
Yokohama 11/8 og Kidmose KR Light 23/9.
Vi skal i skrivende stund ned og hjælpe IMK med at passe en Rally Prøve d.
29/10, her mangler vi nogle official. Morten og John deltager i prøvechefs møde
næste torsdag.
DM Rallyet er vel overstået og der skal hermed lyde en stor tak til alle de
forskellige official og folk der har været ude og hjælpe på dagen. Der har været
en del skader som ikke, var registreret, dette skal vi huske til næste gang..
Vores KM stilling bliver lavet i morgen torsdag d.6/10, Morten og Troels sørger
for dette. Sidste klubløb er Smederally i KOM, husk at vi skal ind på KOM,s
hjemmeside for at melde sig til. Morten sender mail ud til alle KR kører.

ØMS:
Ikke noget nyt siden sidst. Møde udsat igen til engang i nærmeste fremtid.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Lidt fra DIF, EU har indstævnet den Danske stat fordi foreningerne i DK er momsfri,
EU mener det er konkurrence forvridning. Indberetnings skema til DIF.
For DASU klubber kan indberetningen ikke ske elektronisk.
NYT FRA A-UDVALGET:
Vi skal i gang med præmievest, første dato er 13/10 kl. 19.30 i klub lokalerne. Der
er også ved at blive tænkt på stiftelsesfest. Dato for dette er lørdag 5/11 2011.
NYT FRA B-UDVALGET:
Vi skal have kørt det sidste åbne løb på lørdag d. 8-9/10 på Nysum. Sidste afdeling
af vores KM køres den 15/10 på Løvel banen, der er PT kun 12 tilmeldte. Det sidste
CUP løb blev kørt for 14 dage siden på Nørlundsbanen, det samlede resultat er ikke
noget at prale af, det blev til en 5 plads.

EVENTUELT:
Jens Erik skal have en liste over div. Pokaler med navn på de personer der skal
have dem. (Deadline er torsdag 27/10 absolut sidste dag……)
Vi snakkede om hvem der skulle have den rigtige pokal……….
Jens Erik har bedt om at få hjemme siden op og køre, så vi kan komme i gang
med at bruge den fornuftig.
Vi snakkede lidt om klubbladets eksistens i 2012, hvad gør vi, dette er et evigt
tilbagevendende emne. Er det bare et nyhedsbrev 2 gange årligt? der skal
sendes ud. Oprydning i klubben, dette skal snart gøres, da det er ved at være
noget rodet deroppe. Akustik i klublokalerne, der mangler i høj grad noget for at
gøre lyden bedre i lokalerne.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Finn tirsdag d. 15/11 kl. 19.30

