BESTYRELSESMØDE HOS FINN 23/1 2019
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Leif
Johansen, Morten Lunøe – referent, Afbud: Torben Gregersen.

NYT FRA B-UDVALGET
Vi stiller med 3 med til Rally official kurset i klubben.
Vi skal have 2 mand på flagofficial kursus.

NYT FRA DASU
Der er intet nyt af betydning fra DASU siden sidst.

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
28/12 afviklede vi Nytårsløbet med start og mål i de nye klublokaler. Der
var 29 hold til start, og alle havde en god aften.
Løbet blev vundet af de lokale helte Leif og Per Johansen.
Per Johansen har været på løbslederkursus.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Politiet har kontaktet Jørgen, og forespurgt, om vi har folk på lønningslisten.
Dette er i relation til ulykken i Randers 2017. Som forening har vi ikke lønnet
personale, og derfor gælder andre betingelser, end hvis vi var en virksomhed.

Vi er nu ved at gøre klar til den kommende sæson.

Vi har fået en ejendomsvurdering af grunden. Tilsyneladende er der lidt
forvirring hos myndighederne om hvad vi skal betale for. Jørgen følger sagen.

NYT FRA R-UDVALGET
Afbud fra Torben, men Jens Erik orienterede fra Rallyudvalget.

Jens Erik har kontaktet kommunen vedr. renovation på ejendommen. Dette er
nu bragt i orden, og der vil fremover være en 140 liters spand med tømning
hver 2. uge.

Her efter nytår er vi kommet i gang med officialkurser. Vi har lige holdt
tidtager/prøvechefs kursus. Dette er første kursus på vej til løbslederlicens.
Efter dette kursus må de arrangere klubrally light, og selvfølgelig være
tidtagere og prøvechef

NYT FRA A-UDVALGET
Vi holdt Julebanko d. 13/12 og ca. 58 RASére var mødt op i de nye
klublokaler.

Der kommer et løbslederkursus inden for Rally, hvor vi har 2-3 kommende
officials deltager. Herefter kan de arrangere åbne klubrallyarrangementer.
Onsdag d. 6/2 holder vi sikkerhedskursus for kommende officials

5. og 6. afdeling af præmiewhist er afviklet.
Torsdag d. 7/2 afholdes infoaften om klasseinddeling i klubrally.
Sommerfesten afvikles weekenden 21-23/6, og der afvikles klubrally fra
strandgrunden.
Der holdes en Le Mans Event i klublokalerne, hvor vi ser motorløb på
storskærm, og griller.

Planlægningen af årets Rally Grand Prix i Kongensbro 13/4 er i gang,
Løbet bliver en afdeling af Yokohama Mesterskabet, og desuden afvikler
vi rallytest om formiddagen. Sprintet køres om eftermiddagen.
Rallytest prøven er ny og kører i nærheden af Fårvang.
Kurt Knudsen er løbsleder for arrangementet.

Vi har et Yokohama løb i kalenderen igen i august, og vi leder efter et
optimalt sted at afholde det.
Nu på lørdag drager 8 af klubbens løbsledere til seminar i Fangel.

EVENTUELT
Klubbens årsplan for 2019 er blevet lavet, og offentliggjort på RASNYT.
Såfremt man han ændringer, kan man kontakte Morten Lunøe.
Generalforsamlingen holdes som annonceret 7/3 kl. 18.30

NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag d. 27/2 kl. 19 hos Leif.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 18.30
I klubhuset Borup Byvej 105 Randers NV
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Udvalgsformændenes beretninger.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af kasserer og sekretær, på valg er Jørgen Møller & Morten Lunøe
8. Valg af revisor, på valg er Poul Brøndum.
9. Valg af udvalgsmedlemmer
På valg er:
A-udv.: Ole Nielsen og Connie Sose
B-udv.: Bente og Finn Pedersen
O-udv.: Per Johansen og Poul Brøndum
R-udv.: Jan Kidmose og Torben Gregersen
10. Valg af suppleant. På valg er Tom Kjeldsen
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 SKAL være formanden skriftligt i
hænde senest den 26. februar 2019 og vil blive offentliggjort i klublokalerne
fra den 28. februar 2019 For at nogen kan vælges, SKAL de enten selv være
til stede eller have skrevet under på en fuldmagt.

Bestyrelsen

