BESTYRELSESMØDE hos Ole d. 15/02 2012

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:

Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn
Pedersen, Leif Johansen, Morten Lunøe, John D Sørensen referent.

Ikke mødt.

NYT FRA R-UDVALGET:
NYT FRA DASU:

Medlemsregistrering er ikke i orden endnu, så tommel ned til dette, vi håber
at det bliver løst hurtigst muligt. Kursus, vi kan selv afholde kursus i OF 514
(folkeræs), dette kræver at vi deltager i Instruktørkursus d. 17/2 2012. Det er
med meget kort varsel at DASU har sendt dette ud.
ØMS:

Vi har haft møde i ØMS, hvor vi blev enige om at fortsætte samarbejdet,
mellem klubberne fremover. Vi har stadigvæk en del penge til forskellige
tiltag i 2012, samt at afholde min. 2 kurser hver vinter. Første kursus i 2012
er på onsdag d. 22/2 2012 på Ring Djursland,
Emne: ”PR BLIV SYNLIG” tilmelding senest søndag d.19/2.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:

Der er lidt fra Randersugens sekretariat, Jens Erik lægger noget på deres
hjemmeside. I Randersugen er der i 2012 to løb, både Sprint på havnen og
løb på køreteknisk anlæg.
NYT FRA A-UDVALGET:

Resultater fra vores præmie West turnering kan læses på hjemmesiden.

Vi er i fuld gang med Designa Rally Grand Prix 2012, det planmæssig,
tillægsregler er godkendt og lægger på Rally info.
Official til rally har været på seminar søndag d. 5/2 2012 på Fangel kro.
Kursusløb den 18/2 på køreteknisk anlæg. Sønderbæk Auto 25/3,
KOM laver klubrally skærtorsdag, alle deltager hjælper med at stille prøve
op, dette er også tællende til RAS KM. (Designa Manøvre Sprint)
Lasse og Tom laver Højer Løbet d. 10/6, dette tæller til Speed Nord.
Schøler light køres d. 16/5 (ikke helt fastlagt).
Se i øvrigt vores års kalender på hjemmesiden, den vil blive rettet i løbet
af foråret.
Jan Kidmose er tilmeldt 3 official kursus som er følgende OF 354, OF 345,
og OF 344.

EVENTUELT:

Vi har besluttet at kontrakter stadigvæk kan laves med RAS i 2012.
Sidste frist for aflevering af kontrakter med RAS: DISSE SKAL VÆRE HOS
KASSEREN SENEST 1/12 indeværende år. Der bliver indkøbt en projekter
til klubben, så vi kan bruge den når der afholdes kursus og til så meget
andet. Vi har snakket generalforsamling 2012. Ændring til vedtægterne i
punkt 9 a. medlemsblad ændres til hjemmeside. Næste års kontingent,
ingen ændring.

NYT FRA B-UDVALGET:

Der er sendt 4 mand på kursus til udvidelse af flaglicens i weekenden 18/2
2012. Finn har kontakt til VMKA vedr. uddannelse som OFF, her er der nu
åbnet mulighed for at selv afholde kursus i RAS regi.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

Næste bestyrelsesmøde afholdes i klublokalerne d. 14/03 2012 kl. 19.30
For alle udvalg.

