BESTYRELSESMØDE hos John d. 07/09 2011
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Leif
Johansen, Morten Lunøe, John D Sørensen referent.

NYT FRA DASU:
Få DASU licens resten af året for ½ pris, dette er et nyt tiltag fra DASU, skærings
dato vil fremover være 1/9, men i år er datoen 15/9. Indkaldelse til opstillings møde
vest, på Pårup kro tirsdag d. 20/9 kl.19.00. John og Ole deltager, Jens Erik melder
dem til. Det er nu vi skal se på hvem vi vil have ind i de respektive udvalg og
bestyrelse. Ny medarbejder hos DASU, Lars Andersen som er ansat som
udviklingskonsulent, for at se om vi kan få flere medlemmer.
ØMS:
Ikke noget nyt siden sidst. Møde engang sidst i september.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Intet af betydning.

NYT FRA A-UDVALGET:
Vi begynder med præmievest i oktober. Vi starter en måned senere ind forventet.
Stiftelses fest bliver d. 5/11 2011 kl. 19.00 i RAS klublokaler.

NYT FRA R-UDVALGET:
Yokohama på havnen er vel overstået, vi havde lige det vejr der skulle til, sol, sol
og god temperatur, mange mennesker og masser af gode official fra RAS.
Tak til alle der gav en hånd med. Kidmose klubrally light meget vel gennemført, i
og omkring Ulstrup. Vi havde kun 2 hold nede og køre hold JFM, så vi blev slået
sammen med en anden klub, men det blev ikke til point. Sidste afdeling af RAS
KM køres i Kellerup (smederallyet) i oktober. Det er lige før DM Rally går i gang,
d. 16/17 sep. Alle i rally afdelingen kører på højtryk lige i øjeblikket.

EVENTUELT:
Ny klub jakke, med Logo, kan købes igennem Kenneth Krog Andersen, sorte
jakker med RAS Logo (Soft Shell) klubben giver tilskud til køb af disse. Rigtig
gode stole er leveret til klubben, fra Fjordgården, så vi har PT. 84 ekstra stole i
klublokalerne, så nu skal der ryddes op i de gamle stole i klubben. Vi snakkede
lidt om den dårlige akustik i klubben, Finn mente at vi burde hænge lidt mere op
på væggene. Vi forventer at gå i luften med den nye hjemmeside inden for de
næste 14 dage.
Pokalerne skal til at samles ind.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

NYT FRA B-UDVALGET:
Cuppen er gået op i møg, det er faktisk kun Kurt Hansen der har kørt cuppen, det går rigtig
godt med de nye medlemmer, i søndags (4/9) har vi været i Gandrup for at køre vores
opvisningsløb, dette var i øsende regn og mudder, Hansen løb med sejren, Finn to’er og
Peter Hansen tre ‘er. Vi glæder os meget til KM på Løvel, men vi mangler sponsorer til vores
Pokaler, dette betyder at der evt. bliver forhøjet startgebyr. Vi håber at Rally kørerne
kommer, så vi kan få endnu en god dyst.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Brdr. Brøndum fører lige i øjeblikket FDM Classic, godt gået. I den kommende tid er
der løb d.10/10 alm. Orienteringsløb og igen d. 12/11, sidst men ikke mindst
28/12(nytårsløbet)

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Morten d. 5/10 kl. 19.30

