BESTYRELSESMØDE hos Jørgen tors. d. 07-06- 2012

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Tilstede: Jørgen Møller, Ole Nielsen, Kasper Schøler & Jens Erik Jensen
referent. Afbud fra John D Sørensen, Finn Pedersen & O-udvalget

Intet nyt - Ikke mødt.

NYT FRA R-UDVALGET:
NYT FRA DASU:
Jørgen og Jens Erik har deltaget i et dialogmøde mellem klubberne og DASU
vedr. det nye medlemssystem. Der har store problemer med systemet, og
det virker stadig ikke efter hensigten. Vi blev på mødet enige om, at DASU
fortsætter med at presse på, et stykke tid endnu, for at få det til at fungere
inder der involveres andre i sagen.

ØMS:
Intet nyt fra ØMS, vores forårsmøde er udsat til senere.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Vi er inviteret til Valdemarsfest. – Vi kan desværre ikke den dag på grund af
andre sportslige aktiviteter.
Vi er inviteret til reception i RMS d. 22. juni i anledning af 75 års fødselsdag.
Kasper og Jens Erik repræsenterer RAS.
Vores bilag for kursus har været til revision ved kommunen uden det gav
anledning til anmærkninger.

NYT FRA A-UDVALGET:
Sommerfesten d. 22/23-6. kører på skinner.

NYT FRA B-UDVALGET:
Vi har indgået et samarbejde med løvelbanen ang. løbsleder og flagposter,
dette gør at RAS navnet kommer i alle reklamer vedr. Rally Cross, FR osv.
Dette er lavet i samarbejde med Peder Rise der skal være løbsleder.
Der er styr på klubmesterskabsafdelingen i august på Løvel, og der
forhandles om en afdeling i Ikast senere.

Det næste løb er Hoyer løbet i Hadsten, som Lasse & John laver. Der er 32
tilmeldte.
Næste løb er Yokohamamesterskabet på Havnen, og det er også ved at
falde på plads.
Metal Rally er d. 16/8 i forbindelse med Randers ugen og foregår i og
omkring køreteknisk anlæg / Tradium, DASU kommer forbi med 2
rallybiler om eftermiddagen og om aftenen kører vi løb på køreteknisk
anlæg som vi plejer. Vi har lige fået tilladelsen til at køre på havnen, som
også køres i august, d. 11/8 nærmere bestemt.
Kasper indkalder til udvalgsmøde i nærmeste fremtid vedr. kommende
arrangementer.

EVENTUELT:
Ikke noget denne gang.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Jørgen lørdag d. 4. august 2012 kl.
15.00

