BESTYRELSESMØDE hos Jens Erik tors. d. 26-04- 2012
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn
Pedersen, Kasper Schøler, John D Sørensen referent.

Vi har indgået et samarbejde med løvelbanen ang. løbsleder og
flagposter, dette gør at RAS navnet kommer i alle reklamer vedr. Rally
Cross, FR osv. Dette er lavet i samarbejde med Peder Rise.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
NYT FRA DASU:
Der har fra DASU’s side været møde vedr. Street race i Esbjerg, som i første
omgang er blevet godkendt. Det første løb kommer på havnen. DASU
forventer at foreningen Striben søger om optagelse inden længe.
DASU forventer at opbygge et træningskoncept vedr. de 10 til 18 årige.
Det ser ud til at der stadig væk er problemer med DASU’s medlems system,
der er indkaldt til dialogmøde med administratorer fra de respektive klubber
i DASU. Jørgen og Jens Erik deltager i mødet.

ØMS:
Intet nyt fra ØMS.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Metal Randers har kontaktet Jens Erik, vedr. udstilling på rådhustorvet, Jens
Erik har snakket med Torben Sørensen ang. dette. Torben Sørensen deltager
i arrangementet.

NYT FRA A-UDVALGET:

Ikke mødt.

NYT FRA R-UDVALGET:
15-3 var der rally kursus og 18-3 var der begge dele, 18-3 også med note
kørsel, vi havde også på køreteknisk el del biler ude at køre.
Sønderbæk Auto JFM, var som sædvanen tro rigtig godt besøgt af
deltagere, ca. 50, der var omkring 15 – 18 stykker med licens i RAS.
Et veloverstået Designa Rally Grand Prix, lige bortset fra vejret, så kørte
alt efter en snor. Det næste løb er Hoyer løbet i Hadsten, som Lasse laver.
Metal Rally er d. 16/8 i forbindelse med Randers ugen og foregår i og
omkring køreteknisk anlæg / Tradium, DASU kommer forbi med 2
rallybiler om eftermiddagen og om aftenen kører vi løb på køreteknisk
anlæg. Vi har lige fået tilladelsen til at køre på havnen, som også køres i
august, d. 11/8 nærmere bestemt.

EVENTUELT:
Vi er PT. 167 medlemmer i Randers Auto Sport.
Vores strandgrund er fyldt op alle 12 pladser er lejet ud for hele 2012.

Sommerfest d. 22/23-6, Ole lægger noget op på hjemmesiden.

NYT FRA B-UDVALGET:

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

Der har været 12-13 nye kører oppe til licens, de bestod alle, det er lidt
rodet endnu med vores klubmesterskab, vi kan måske komme ud for at vi
skal køre dobbelt km på samme dag, men vi er ikke færdige med at
planlægge endnu. Mal bil projektet er aflyst ind til videre.
Peder Rise har sagt ja til at overtage Finn’ job som cup leder.

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Jørgen tors. d.7/6 2012 kl. 19.30

