BESTYRELSESMØDE HOS OLE 5/1 2020
Tilstede: Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, , Finn Pedersen,
Morten Lunøe – referent. Afbud fra Leif Johansen, Torben Gregersen.

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Afbud fra Leif Johansen.
28/12 blev Nytårsløbet afviklet. Ca. 25 holdt var ude at køre løbet.

NYT FRA DASU
Siden sidst har der været repræsentantskabsmøde.
Valgene gik efter planen.
De punkter vi syntes var en god ide, blev stemt igennem, undtagen forslaget
om gratis medlemmer af DASU. Fremover vil en klub kunne have et medlem,
som er registreret i DASU, men uden betaling af kontingent til DASU. Denne
type medlemskab er tiltænkt fx forældre til karting kører m.v.

NYT FRA R-UDVALGET
Afbud fra Torben
Vi har indtil videre en enkelt deltager i OF 344

Generelt var det et roligt repræsentantskabsmøde, som forløb i god ro og
orden.
Der holdes klubseminar i Middelfart d. 30/1, hvor 2 personer fra hver klub
kan deltage. Fra RAS deltager Jens Erik og Ole.
Flere RAS medlemmer skal på kursus her i vinteren. Det er vigtigt, at vi får
en kursusbeskrivelse af hensyn til Randers Kommune.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Vi har skrevet en del med Vandmiljø Randers om vandregningen på
klubhuset. Der bruges en del vand i omklædningsrummene, og ved en fejl er
regningen blevet sendt til RAS. Fejlen er nu rettet op.
NYT FRA A-UDVALGET
Vi har afholdt julebanko, hvor ca. 40 personer kæmpede om gevinsterne. Det
var lidt færre end sædvanligt, og bankoet kunne lige nøjagtigt løbe rundt.
NYT FRA B-UDVALGET
Finn vil kontakte DASU vedr. fornyelse af licenser. Vi har et medlem, som
gerne vil have en OF532 licens.

OF354 og 353 kursus holdes i klublokalerne d. 14/1. Måske kommer der
flere deltagere til OF344 denne aften.
Der holdes løbslederseminar d. 29/2 på Fyn. Der er ikke kommet
indkaldelse endnu, men vi afventer den snarest.
EVENTUELT
Generalforsamlingen er indkaldt til d 5/3 i nyhedsbrevet udsendt i
december.
Vi skal have styr på kandidater til udvalgene. Udvalgsformændene sørger
for at undersøge, om kandidater er villige til genvalg.
Formel 1 optakt i pakhuset 4/3 har indtil videre solgt 10 billetter. Vi håber
på at sælge alle 30 billetter.
Vores hjemmeside er noget forældet, og der er kommet forslag om at lave
en ny hjemmeside. Et RAS medlem vil gerne stå for det. Vi beslutter at gå
videre med den nye hjemmeside.
Vi kigger stadig på en RAS jubilæumsfest, hvor medlemmer med påhæng
er inviteret med.
Vi beslutter at fortsætte med den nuværende internet løsning i
klublokalerne.

Der skal skiftes en tagplade i klublokalerne. Vi bør skifte bordplade og
blandingsbatteri.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag d. 1/3 kl. 19 hos Finn

