BESTYRELSESMØDE i klubben d. 21/03 2013
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Rita Møller, Finn
Pedersen, Peder Rise, Peter Smed, Evelyn Rise, Leif Johansen, Per Johansen, Kasper
Schøler afbud, Troels Møller, John D Sørensen referent.

udvalget. Peter afholder kursus i FR og flagpost, der er ikke sat dato på dette
endnu, Peder spurgte ind til om der ikke var nogle af rallyfolkene ikke kunne
være interesseret i at komme på flagkursus, da der er mangel på flagposter til
vores arrangementer.

Jens Erik bød velkommen til alle udvalgs medlemmer, til det første bestyrelses
møde efter generalforsamling.
Følgende formænd for udvalg for 2013 er, A-UDVALGET: Ole Nielsen, B-UDVALGET:
Finn Pedersen, VEJSPORTS UDVALGET: Leif Johansen, R-UDVALGET: Kasper Schøler.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
RAS har et arrangement i samarbejde med Randers kommune, som afvikles sidst
i juli, men vi har endnu ikke hørt fra kommunen siden sidst. RAS er en del af 5
kant turneringen, men det er ikke i gang endnu.

NYT FRA DASU:
Intet af betydning.

NYT FRA R-UDVALGET:
Sønderbæk Auto JFM 1 foregik i forrygende snevejr, der var 37 deltagerer, som
fik lov til at boltre sig i det ”gode” vejr. Designa AutoPartner rally grand prix
2013 er ved at være tæt på, der er ikke så mange deltagerer som forventet, det
ville have været rart med lidt flere til start, løbsledelsen er meget spændt på om
vi får lidt bedre vejr på dagen. (Langfredag)
Vi har afholdt klubrally kursus d. 10/3 for 12 hold, dette betød at vi i klubben fik
6 nye medlemmer. Vi skal bruge folk til at hjælpe med at passe prøve til DM i
Juelsminde d. 11/5, her skal vi passe 2 prøver. Plan over løb som tæller til KM i
RAS, skal helst på hjemmeside hurtigst muligt.

ØMS:
Kursus den 27/2 som hedder ”bliv synlig” var med 5 medlemmer fra RAS, der kunne
godt have været lidt flere til dette kursus.
Ingen møder i nærmeste fremtid, Peder ville vide om vi stadigvæk kan lave lukket
arrangementer sammen med de klubber i ØMS, det kan vi.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Der er kommet lidt om arrangementer i Randers Ugen, om der er nogen der har lyst
til at lave noget i denne uge, så er man velkommen til at byde ind.
NYT FRA A-UDVALGET:
Præmie West turneringen er spillet færdig, Kenneth Kjeldsen vandt denne
turnering, efterfulgt at Torben Fredriksen, nu skal vi til at tænke på sommerfesten,
siger Ole, han vil lægge noget på hjemmesiden. Sommerfest er i 2013 22/06
NYT FRA B-UDVALGET:
Der har efter generalforsamlingen været sammenkomst i FR afdelingen, her var 27
medlemmer samlet hos Peder Rise, Det er blevet besluttet at der køres KM i FR på
Nørlunds banen ved Ikast, vi skal huske at invitere medlemmerne fra DMKA, da de
også er med i ØMS samarbejde, der er en del flagposter fra RAS der deltager i
Aarhus Classic race i maj måned. Peder Rise tager på kursus i den kommende
weekend i OFF 502 som dommer. Peder ville gerne have nogle bedre lister som kun
indikerer dem der har bane licens, Jens Erik forsøger at lave en ny og rigtig lister til

EVENTUELT:
Strandgrunden åbner i den kommende weekend, altså på søndag d. 24/3 kl.
11.00, Peter Smed spurgte ind til hvad vi kan gøre med oplysninger om
arrangementer, dette skal på hjemmesiden, alt materiale fra baneafdeling, skal
sendes til Lene og Jens Erik efterlyste lidt mere materiale til hjemmesiden
generelt.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde med udvalg, afholdes hos Ole d. 01/05 2013 kl. 19.30

