BESTYRELSESMØDE hos Leif d. 20/02 2013
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen,
Leif Johansen, Kasper Schøler afbud, John D Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Intet af betydning.
ØMS:
Mødet d. 19/2 blev aflyst, der afholdes kursus den 27/2 som hedder ”bliv synlig”
Tilmelding ved Morten Lunøe, der kommer mail rundt torsdag el. fredag 21-22/2.
Vi fortsætter med Freddy Pedersen som rally supervisor.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Der er indkaldelse fra SIKR, som har generalforsamling på næste onsdag d. 27/2.
Randers kommune, vedr. ansøgninger til breddeidrætten, har, kan vi også søge,
hvis vi har nogle arrangementer, som evt. vil kunne komme i betragtning.
Ansøgningsskema til randersugen, her skal vi have de to arrangementer i,
Yokohama Sprint på havnen og køreteknisk anlæg for alle.
NYT FRA A-UDVALGET:
Julebanko i december er vel overstået, med gode præmier til dem der fik hele
pladen fuld, vi kunne godt bruge en 30 - 40 stykker mere.
Det store foredrag med Kaj fra ”Sirius Patruljen” var velbesøgt og hold da hel k…,
hvor kunne han fortælle, det var meget livagtig og rigtig godt fortalt.
Præmie West tuneringen er i fuld gang, sidste afdeling er torsdag d.14/3, mød op
og vær med.
NYT FRA B-UDVALGET:
Finn har fremskaffet en trabbi, hvor alle FR klubmestre kommer på med en
plakette, de første 21 plaketter bestilles i denne uge, ellers intet af betydning.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Nytårsløbet 2012 er vel afholdt med en del deltagerer og der skal lyde en stor
tak til de officials som sad kontrol denne aften.
Ellers intet nyt endnu.
NYT FRA R-UDVALGET:
Jens Erik og Kasper er godt i gang med Designa AutoPartner Rally Grand Prix, alle
tilladelser er på plads. Der er sendt indbydelser ud til klubrally kursus, som
afholdes 10/3 fra klublokalerne og køres på køreteknisk anlæg, Troels, Kasper og
Morten er ansvarlig for dette arrangement. Morten, Jess, Kenneth og Jan er i
fuld gang med JFM i Sønderbæk, som køres d. 17/3. De nye radioer er leveret og
testet i Kongensbro, de virker upåklagelig.
EVENTUELT:
Strandgrund åbner i år søndag d.24/3 kl. 11.00 2013.
Billigere startgebyr til arrangementer i RAS regi, gældende for deltager der er
medlem /1. kører der har licens i RAS.
Her kan gives halv start gebyr til åbne arrangementer hvor RAS alene er
arrangør, det skal være attraktivt at være RAS medlem i fremtiden.
Ligeledes besluttes der at RAS betaler gebyr til DASU for et løb i FR regi.
Ovenstående er et forsøg for sæson 2013.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde med udvalg, afholdes i klubben torsdag d. 21/03 2013
kl. 19.30.

