BESTYRELSESMØDE hos Jens Erik d. 31/05 2011
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Leif
Johansen, Morten Lunøe, John D Sørensen referent.
NYT FRA DASU:

Intet nyt fra DASU.

ØMS:
Ikke noget nyt siden sidst.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:

Intet nyt

NYT FRA R-UDVALGET:

Klub rallytræning på Tradium var en rigtig god ting, dog lidt overskygget
af det dårlige vejr. Det var 10 biler til start, de fik øvet både
håndbremsevendinger og bremsepunkter indtil de var trætte.
Hoyerløbet med Lasse Nerup som løbsleder er vel overstået med 22
startende. Gode prøver og et godt samlingssted.
Der har været 30 mand af sted til Rally i Horsens for at passe Rallyprøve.
Vi ser frem til løbet på Løvelbanen mellem FR og KR den 25/6 2011.
DRC DM Rally i Bjerringbro RAS/VMKR/MNJ er ved at være på plads, med
start og mål i Bjerringbro, der køres shakedown i industrikvarteret i den
sydlige del af byen, Ole har været meget flittig og er næsten færdig med
den ene prøve.
Yokohama på havnen i Randers d.13/8 er søgt ved Politi og DASU. Dette
arrangement og arrangementet i Randersugen er begge med i
Randersuge programmet.

NYT FRA A-UDVALGET:

Det er snart Strandfest på vores dejlige strandgrund,

Husk nu at møde op d. 02/07-2011
NYT FRA B-UDVALGET:

Der var ikke de store resultater RAS FR kom hjem med fra Kolding.
Morten Mobil var som den bedste i A-finale og Peter Smed i B-finale.
Bededagsløbet på Løvet, her var RAS repræsenteret med 6 official, samt en 5
-6 mand som official ved Classic Car Århus.
Der skal også official på Ring Djursland i weekenden 1-2/6.

EVENTUELT:

Den nye hjemmeside er ved at være kørt i stilling til opstart snarrest.
Vi mangler nogle enkelte små (koder osv.) ting før den er klar.
Der forslås at der er en ansvarlig fra hvert udvalg til at holde
hjemmesiden, så den er opdateret med alt det nyeste stof.
Det kunne være sådan, at flere personer får en nøgle så de kan lægge de
ting der er behov for, op på hjemmesiden.
Vi har set på vores lille hus på strandgrunden, her er træet ikke for godt
og der skal laves en del på dette.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:

RASérne i vejsporten har været på Sjælland for at køre Classic Car, Leif, Per,
Poul, Egon, Jørgen, Rene lægger alle i den øvre ende af placeringerne.
Jørgen og Rene vandt den åbne klasse, tillykke med det.
DM i Bilorientering, her lægger Brøndum og Brøndum nr. 4

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Jørgen d.6/8 kl. 19.30s

