BESTYRELSESMØDE hos Jørgen d. 06/08 2011
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Leif
Johansen afbud, Morten Lunøe afbud, John D Sørensen referent.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:

NYT FRA DASU:
Intet nyt fra DASU
Oplæg til ny struktur, gennemgang af ny struktur i DASU, her har Morten, Ole og
Jens Erik deltaget i et møde med en af personerne bag dette, for lige at få lidt af
vide om den nye måde som DASU måske kommer til at køre på.
Der er indkaldt til INFO møder vedr. dette i det officielle blad.
Der er lige nogle regninger vedr. endagslicenser og DASU som vi skal have styr på,
det ser ud til at vi har betalt dobbelt gebyr.
ØMS:
Ikke noget nyt siden sidst.

NYT FRA R-UDVALGET:
Vi er i fuld gang med at planlægge Yokohama mesterskabet på havnen, og DM
Rally i Bjerringbro, her skal bruges mange officials, så husk denne dato (17/9)
Træningsdag på køreteknisk anlæg, torsdag i Randersugen, Klubrally ligt d. 4/9,
dette er team Brandstrup der står for dette.

Afbud

EVENTUELT:
Den ny hjemmeside er næsten klar, og ser rigtig godt ud, nu mangler de små
detaljer, men det kommer snarrest.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:

Intet nyt
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
NYT FRA A-UDVALGET:
Vel overstået sommerfest, men med for få deltagerer. Vi vil gerne opfordre til at
medlemmer støtter lidt mere op om sommerfesten, på vores rigtig gode plads, vi
ved jo at der er mange medlemmer som end ikke har set vores campingplads. Kom
nu ud af busken.
NYT FRA B-UDVALGET:

Cuppen er i år gået lidt fløjten, idet der ikke er så mange der har deltaget i
alle løbene, men vi har lige overstået et rigtig godt 3 dags arrangement i
Sæby, der var 19 deltagerer fra RAS. Den 4/9 skal vi til Gandrup til et byfest
arrangement, her er vi 4 stk. der skal op og vise bilerne frem.
Klubmesterskabet sammen med Rally bilerne var en succes, men med lidt
for mange afbrydelser, i form af gokarts ind i mellem heatene.
Vi ser frem til vores næste klubmesterskab, hvor også rallybilerne er
velkomne, men husk nu at FR folkene har ”HÅNERETTEN” et helt år.

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos John.7/9 kl. 19.30

