BESTYRELSESMØDE HOS JØRGEN 2/5 2018
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole
Nielsen, Torben Gregersen Morten Lunøe – referent.

NYT FRA DASU
Jens Erik og Kasper var til dialogmøde i forrige uge.
På mødet blev den foreslåede ændring af DASUs regnskabsår diskuteret.
Hvis det skal eksekveres fra i år skal der indkaldes til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde. Vi afventer og ser hvad der sker.
På mødet blev også diskuteret licens i tilfælde af fradømmelse af kørekort.
DASU arbejder fortsat videre med strategisporene. Det skal være nemmere at
starte som ny medlem i DASU, og reglementerne skal være nemmere at
forstå.
Persondataforordningen er også kommet på dagsordenen i RAS. Som
forening har vi data registreret på medlemmerne. Derfor skal vi overholde
perondataforordningen, som er gældende fra 25/5.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Vi har kontaktet politiet for at få agtindsigt i dagen vedr. ulykken 16/9. Vi
kan ikke få agtindsigt. Derfor afventer vi arbejdstilsynets endelige konklusion
NYT FRA A-UDVALGET
Vi holder sommerfesten 22-24/6, og vi arbejder på at lave helstegt gris.
Præmiefesten skal holdes i november, og det besluttes at festen holdes 24/11
NYT FRA B-UDVALGET
Banesæsonen er ved at være i gang, og vi er fra RAS 8 medlemmer, som
tager ud som officials i denne sæson.
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Sæsonen er godt i gang og vi har deltaget i både FDM Classic, og JFM i
orienteringsløb.

I FDM Classic blev brdr. Brøndum nr. 3, mens brdr. Johansens vandt deres
klasse.
I JFM går det godt og RAS er fint repræsenteret.
NYT FRA R-UDVALGET
Siden sidst har vi afviklet Sønderbæk løbet, og Yokohama løbet i
Kongensbro. Begge arrangementer gik fint.
Vi holder en træningsaften 25/5.
Næste store arrangement er DM rallyet, som afvikles 9/6. Alle tilladelser
fra såvel myndigheder, som lodsejere er på plads.
I planlægningsfasen er det aftalt, at et evt. overskud skal gå til evt.
kommende rally arrangementer.
EVENTUELT
Campingpladsen
Ved indskrivningen 24/3 ønskede flere end 12 RAS medlemmer at få en
plads for sæsonen. Pladserne blev uddelt efter anciennitetsreglerne. Det
gav utilfredshed blandt de medlemmer, som ikke fik en plads.
Det blev besluttet at reglerne for tildeling af de tilgængelige pladser skal
revurderes. Der nedsættes et udvalg, som kigger på modeller for fordeling
af pladserne. Dette arbejde skal være på plads inden næste sæson.
Der blev holdt arbejdslørdag d. 24/3, og der er blevet drænet, lagt fliser,
malet osv.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 20/6 kl. 19.30 hos Morten.

