KONSTIDUERET BESTYRELSESMØDE i Klublokalerne d. 14/03 2012
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, John D Sørensen referent.
A udvalg: Ole Nielsen (F), Marianne Hansen, Rita Møller, Kristian Kjeldsen
Bane udvalg: Finn Pedersen (F), Evelyn og Peder Rise, Peter Smed
Vejsport udvalg: Poul Brøndum (F), Egon Brøndum, Leif Johansen, Per
Johansen
Rally udvalg: Kasper Schøler (F), Jess Brandstrup, Kenneth K Andersen,
Troels Møller
Jens Erik indledte med et velkommen til de nye medlemmer i udvalgene.

NYT FRA DASU:
DASU mangler folk til Karting udvalget, her er der i øjeblikket 3 ledige
pladser, dette er ikke godt, men to af udvalgets medlemmer har valgt at
træde ud af dette med øjeblikkelig virkning.
Licenssystemet er i gang og burde virke. Man skal lige være obs.! På at første
gang man bruger systemet skal vi bruge vores ID, det kan være at der skal
oprettes et 6 cifret nr. for at få licens.

NYT FRA B-UDVALGET:
Klubmesterskab på løvelbanen d. 25/8, her er rally bilerne meget
velkommen til at møde op. Anden afdeling ligger hen i det uvisse, vi
forsøger at komme til Nørlundsbanen, men intet er sikker endnu. Her til
bededagsløbet hjælper RAS med flagposter og meget mere. I går d. 13/3
var der INFO møde nye regler, der var ca. 10 stykker, af disse 10 var der 6
nye, de gamle må jo kende reglerne.. Den 24/3 bliver der afholdt
licenskursus i RAS klublokaler, det starter kl. 13.00. John Lønsbo og Kurt
Hansen vil gerne sponsorere et par pokaler til klubmester (vandrepokal).
Pokal der står i RAS klublokaler med de alle navne der har været
klubmestre igennem tiderne. Nyt point system, fra 2012, der er CUP
reglerne der fremover skal køres efter.
SPONSORE SØGES TIL POKALER 2012

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
2 løb i 2012, begge løb tæller til 4 kant turnering. Det ene er med start
d.24/9 og nytårsløb d. 28/12.
Træning i pålidelighedsløb d.13/5 fra klublokalerne.

ØMS:

NYT FRA R-UDVALGET:

Det sidste kursus blev aflyst, der kommer måske ikke flere i denne omgang.
Der var ingen tilmeldte, kun en enkelt fra RAS.

Her er Morten og klanen fra Sønderbæk og omegn i gang med JFM2
d.25/3, som køres fra Sønderbæk Auto. Alle er klar til dette arrangement.
Designa Rally Grand Prix kører på skinner. Torsdag d. 15/3 er der Rally
kursus, med efterfølgende notekørsel d. 18/3. Klubrallykursus d. 18/3,
med start fra klublokalerne kl. 10.00.
Dagen før Designa Rally, er der klubrally på banen, man hjælper med at
sætte prøve op, fra morgenstunden, hvorefter der køres løb, når prøven
er sat op, fri start til dem der hjælper.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Brev fra Åge Sørensen, Åge siger at den tidligere brugs i Asferg er til leje, hvis
det var interessant. Vi bliver i Randers.

NYT FRA A-UDVALGET:
Præmie West er afsluttet, det grimme stykke træ er afleveret, det kan læses
på hjemmesiden, hvem der har fået den. Jens Erik er klubmester i
2011/2012. Vi er i fuld gang med at planlægge sommerfest. Husk nu datoen!
23/24-6 2012

EVENTUELT:
Lidt snak vedr. medlemsproblematikken, om at være medlem af flere
klubber, hvor man skal betale gebyr til DASU for alle de klubber man er
medlem af. Henvendelse fra Evelyn, vedr. leje af klublokalerne, hun var
noget utilfreds med at lokalerne ikke var rene. Der blev forslået at der en
gang i mellem blev gjort rent i lokalerne. Mug i det ene køleskab, det er et
der ikke bliver brugt, vi skal huske at det ikke lukkes, det er måske grunden
til muggen. Hvem skal vedligeholde årsplanen. John redigerer årsplan
fremover, men han skal fodres med oplysninger. Det er meget vigtigt at vi
får hjemmeside til at fungere, ellers dør den meget hurtig.
Jens Erik forslog at der fra 2012, blev ført protokol med vores referater, John
sørger for at lave en mappe. Jens Erik eftersøgte det nye telt, de skal bruge
det til Designa Rally Grand Prix.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos torsdag d.26/4 Jens Erik 2012 kl. 19.30

