BESTYRELSESMØDE i klublokalerne d. 06/12 2012
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen,
Leif Johansen, Kasper Schøler, John D Sørensen referent.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Nytårsløbet er næsten klar, husk nu denne dato… 28/12

NYT FRA DASU:
Gennemgang af referat af repræsentantskabsmøde, en del forslag blev ikke til
noget. Hvem der er nye medlemmer til DASU’s bestyrelse kan læses om på DASU’s
hjemmeside, DASU vil i 2013 kulegrave økonomien i hele DASU’s organisation, lige
fra top til div. udvalg.

NYT FRA R-UDVALGET:
Jens Erik og Kasper har været til det første møde vedr. Rally sprintet i påsken
næste år, det er ikke helt sikkert at det kommer til at hedde Designe Rally Grand
Prix, det er helt afhængig af økonomi. Vi har set på nye radioer til klubben, der
vil blive indkøbt nye til næste sæson 2013. Vi har manglet dem længe, så det er
et ønske der har været længe undervejs.

ØMS:
Møde onsdag den 05/12-2012, der blev besluttet at fortsætte med at lave
arrangementer sammen. DMKA, RAS og DARC var mødt op, men vi manglede lige
SMOK. Der vil næste år være to kursus, et den 27/2 som hedder ”bliv synlig” og
igen d.13/11 ” netværk og partnerskab”

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Brev fra eventchef Mette Bertelsen har henvendt sig sammen med Hans Møller mfl.
De vil gerne lave et Classic car løb i og omkring Randers, Leif Johansen og Jens Erik
er på sagen.

EVENTUELT:
Billigere startgebyr til arrangementer i RAS regi, gældende for deltager der er
medlem og har licens i RAS, dette blev til en kraftig debat, vi tager en tænke
pause til næste bestyrelsesmøde og hver især prøver at tænke konstruktivt, med
hvordan vi kan inddrage vores medlemmer lidt mere i div. arrangementer, som
vi har i klubben. Jens Erik laver nyhedsbrev og John laver årsplan, så vi kan få det
sendt det ud til januar, gennemgang af indkaldelse til generalforsamling.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
NYT FRA A-UDVALGET:
Julebanko er ved at være klar, hus nu at det er torsdag d. 13/12 kl. 19.30.

NYT FRA B-UDVALGET:
Vi er ikke klar endnu, der er jo lidt til sæson start endnu, men husk nu der bliver
foredrag med ”Sirius Patruljen” torsdag d. 31/01 kl. 19.30.
Åge Sørensen har foræret os alle hans gamle klubblade, det drejer sig om en
samling, som er helt tilbage til 1990.

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Leif d. 20/02 2013 kl. 19.30.

