BESTYRELSESMØDE hos Finn d. 15/11 2011
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Leif
Johansen, Morten Lunøe, John D Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Der er ikke så meget ud over at der snart er repræsentantskabs møde, dette kører
meget på den nye struktur som måske kommer i DASU. Det er en større dagsorden
ind der normal kommer på denne tid af året. Bestyrelsen fortsætter et år mere
efter de nye struktur regler. Der er også lagt op til en del reglement ændringer.
Vi diskuterede disse emner, så vi alle er helt klar over hvad en ny struktur betyder
for DASU. Gennemgang af div. forslag og ændringsforslag. Gennemgang af MNJ
forslag. Forslag til nyt udvalg, eller udviklingsafdeling om man vil, der skal varetage
evt. nye motorsports tiltag. Forslag fra IMK, vedr. småskader i Rally, her mener IMK
at der burde være en selvrisiko på 1000 kr. for enhver skade der end måtte laves.
Gennemgang af liste over opstillede til bestyrelses og div. udvalg.
ØMS:
Der har været møde med DASU, det betyder at vi nu er modelklub, set med DASU
øjne, så indtil videre kører vi videre.
Der skulle have været kursus tirsdag d.1/11 2011 og de der havde meldt sig til fik
sig en overraskelse, da kursuset blev aflyst i absolut sidste minut, dette er s… for
dårligt, fra DASU’s side. Afbud fra DASU i allersidste øjeblik, til alt held havde Arne
åbnet sin mail sidst tirsdag eftermiddag, så alle ikke var kørt til Ring Djursland.
Der er kursus igen her sidst i november. Morten sender mail med dato rundt.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Intet af betydning.
NYT FRA A-UDVALGET:
Veloverstået stiftelsfest, med uddeling af div. pokaler med bla. Uddeling af årets
lederpokal, som for 2011 er tildelt Lasse Nerup, tillykke. Vi havde en del pokaler,
specielt i rally afdelingen, som ikke blev afhentet. Vi nærmer os hastigt
smertegrænsen for deltagelse, 33 personer blev det til, hvad gør vi !!!!!!
Jule banko bliver i år d. 8/12 i klublokalerne kl. 19.30. Kom nu, der er mange ekstra
præmier.

NYT FRA B-UDVALGET:
Sidste løb i 2011, blev kørt på Nysum i pi…… regnvejr, dette var ikke godt.
Weekenden 15/10 det sidste klubløb på Løvel, hvor Kurt overraskede alle med
en sejr. Startgebyr bliver for 2012 hævet med 100 pr. start.
NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Mitnight Run (Classic løb) er netop overstået i denne weekend, et veltilrettelagt
arrangement med Poul, Egon, Jørgen og Rene Skødt som løbsledere. Nytårsløbet
d. 28/12 har i år 25 års jubilæum.
NYT FRA R-UDVALGET:
Klubmesterskabet nåede at blive afsluttet inde stiftelsesfesten. De datoer der er
søgt til 2012 er alle på DASU’s kalender. Vi har snakket om at få DASU’s
karavane herover engang i foråret. Det kunne evt. være køreteknisk anlæg som
lægger grund til. Der var 38 mand fra RAS i IMK til at hjælpe med at passe et par
prøver i det sidste DM. Jan Kidmose skal på kursus i 2012, er der andre der har
lyst, så meld jer endelig til Morten Lunøe.
EVENTUELT:
Vi skal have et par stykker til repræsentantskabs møde, dette bliver Jørgen
Møller og Jens Erik Jensen der deltager.
Klubblad: hvad gør vi, er det det sidste vi sender ud! Skal vi til at køre det hele
online. Vi har besluttet at vi fra 2012 lukker vores klubblad og alt derefter bliver
online på vores hjemmeside og 2 nyhedsbreve sendt pr. post om året. Det
næste klubblad er definitivt det sidste i klubblad Randers Auto Sport. Vi skal lige
have arbejdet på annoncer til vores hjemmeside. Nyhedsbrev kommer ud i
januar sammen med girokort.
Vores blå tønder ca. 51 stk. søger nyt hjem, vi har ganske enkelt ikke plads til
dem på vores lager, så er der nogen der har plads til disse, så henvend jer
endelig.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Leif d.03/01 2012 kl. 19.30

