BESTYRELSESMØDE hos Finn d. 13/11 2012
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen,
Leif Johansen, Kasper Schøler, John D Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Indkaldelse til generalforsamling i DASU, Vi ser indkaldelsen igennem sammen.
Beretninger fra div. udvalg var ikke med.
Valg til DASU’s bestyrelsen, her er 2 på valg for 3 år, på valg er Egon Brix Jørgensen,
Uffe Madsen, Hans Mogens Jørgensen og Peter Thornemann.
Vi gennemgik alle kandidater til div. udvalg, det blev til en længere debat.
Gennemgang af de af DASU stillede forslag til ændringer af ændringer.
Jens Erik Jensen og Kasper Schøler deltager i generalforsamling.
ØMS:
Intet nyt endnu, der er ikke indkaldt til møde endnu.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Ud over Indkaldelse til generalforsamling i DASU, mail fra Finn Boyer, som syntes
det var noget sent at sidste halvdel af årsplanen kom på hjemmesiden, det har han
jo ret i, men den totale årsplan for 2012 gælder jo endnu. Jens Erik har fået
opgørelse vedr. hvor mange der har været inde på vores hjemmeside, der har i snit
været ca. 1500 inde på vores hjemmeside, så det er jo lidt vigtig at vi får fulgt op på
de arrangementer der løber af stablen, at vi også får lagt noget op på siden. Jens
Erik kontakter vedkommende, som laver vores hjemmeside, om at få opdateret den
hurtigst muligt. Steen fra DASU har henvendt sig om vi kunne lave DASU Klub Rally
finale, vi har takket nej til dette.
Vi snakkede om at få en Facebook profil, det er jo hær at de unge er..
NYT FRA A-UDVALGET:
Veloverstået stiftelses fest, med ca. 40 fest glade mennesker.
Vinder af pokalen i præmievest blev Jens Erik Jensen, dummekæppen blev uddelt til
formanden for aktivitetsudvalget, Ole Nielsen. Her til december er der julebanko
d.13/12 kl. 19.30 i klublokalerne.

NYT FRA B-UDVALGET:
Klubmesterskabet er afsluttet og FR kørerne er gået i hi, alle pokaler er delt ud
til stiftelsfesten.
NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Det gik ikke så godt for brdr. Brøndum til FDM Classic, de måtte udgå pga.
defekt bagtøj.
Bedre var det til midnight run, her fik de en første plads. Husk nu nytårs løbet d.
28/12.
NYT FRA R-UDVALGET:
Siden sidst har vi kørt Schøler Auto løbet, dette var et aftenløb, som vi ikke har
kørt i årevis, et veltilrettelagt løb, med mange deltagerer. Vi har fået et par
henvendelser vedr. start gebyr i vores egen klub, der er nogen, der syntes at det
det er dyrt at starte til KR i RAS, er det muligt at der er rabat til RAS medlemmer
til egne løb. Dette emne var der ikke helt enighed om, så dette emne måtte lige
vendes et par gange. Der har jo i 2012 været tiltag til at køre gratis, i dette
tilfælde var Designa Rally jo et af emnerne, hvor deltagerne kunne køre gratis,
ved i en hvis omfang at hjælpe med at stille prøve op torsdag formiddag og køre
gratis motorløb om eftermiddagen, men her var ikke den store tilslutning.
Et forslag var at den regel vi har for alle de unge udvides til alle under 25
gældende fra 2013.
Designa Rally Grand Prix, her er der møde i morgen onsdag d. 14/11, der er ikke
så mange mere der har lyst til at hjælpe, der gælder her at en af de foreninger,
der tidlig har deltaget, som er sprunget fra, vi håber at det går.
EVENTUELT:
Finn har foreslået at der bliver holdt et foredrag om Sirius patruljen, dette kunne
afholdes engang i januar. Finn finder en dato for dette.
Finn var lidt utilfreds med at der ikke var Juleøl (xmas) til vores stiftelsfest.
Klubaftner, her er der efterhånden aldrig låst op, Jens Erik forslog at der
fremover kun er åbnet den første torsdag i hver måned, derudover kan der være
andre arrangementer, men disse vil være i kommende årsplan, samt at
hjemmesiden også vil være opdateret med dette. Dette kommer til at gælde fra
1/12 2012, Jens Erik sender mail ud vedr. dette.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes i klublokalerne d. 6/12 2012 kl. 19.30.

