BESTYRELSESMØDE MED UDVALG I KLUBHUSET 29/3 2022
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Connie Sose, Finn Pedersen, Berith
Nanett Grønbech Hansen, Charlotte Abel, Morten Lunøe – referent.
Endvidere deltog langt fra udvalgene.
Allan Engelbrecht, Dorrit Grønbech
Jan Kidmose, Tom Kjeldsen
Per Johansen, Egon Brøndum, Poul Brøndum
Peter Herum Hansen
NYT FRA DASU
16/3 deltog Jens Erik og Berith i et møde med DASU, hvor DASUs fremtid
blev drøftet. Det vigtigst punkt er en ny procedure for valg af medlemmer til
sportsudvalgene i DASU. I dag er medlemmerne valgt på
repræsentantskabsmødet. DASU-bestyrelsen arbejder på et forslag, hvor
udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen, med effekt fra 1/1 2023.
På mødet var der generelt positiv indstilling for DASU bestyrelsens forslag.

NYT FRA A-UDVALGET
Udvalget har konstitueret sig med Connie Sose som formand.
Vi byder velkommen til Allan i udvalget
Vi har ikke nået at holde møde i udvalget endnu, så vi har ikke nyt at
berette.
Sommerfesten ligger omkring weekenden 18/6.
NYT FRA B-UDVALGET
Udvalget har konstitueret sig med Finn Pedersen som formand
Et medlem vil gerne have en ny flaglicens, så vi har været i gang med at
finde ud af hvor medlemmet kan komme på kursus. Det er lykkedes, og
kurset er 2/4.
2 medlemmer i klubben skal køre historisk motorløb til sommer på
Jyllands ringen.
Vi har pt. 8 medlemmer med banelicens.

DASUs forslag blev drøftet på bestyrelsesmødet. Der var argumenter for og
imod. På den ene side kan det gøre det nemmere at få fungerende udvalg. På
den anden side vil dette være en mindre demokratisk løsning.
Bestyrelsen beslutter RAS indstilling til forslaget.

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Udvalget har konstitueret sig med Leif Johansen som formand.

Der er kommet ny medarbejder på DASU. Hun skal arbejde med projekter i
DASUs strategispor

Vi er 5 hold i klubben, hvor de 4 allerede har været ude at køre.
Classic Day holdes 10/4, hvor vores naboklubber holder arrangementer.
Derfor arrangerer vi ikke noget i år.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Kultur og Fritid i kommunen er i gang med at planlægge Randers Ugen 2022.
Input til arrangementer og ansøgning om tilskud skal sendes inden 13/4.

Vi er kommet i gang med sæsonen!.

NYT FRA R-UDVALGET
Udvalget har konstitueret sig med Berith Grønbech som formand.
Vi byder velkommen til Tom i udvalget
På dialogmødet blev informeret at mesterskabsløb skal søges inden 1/7. Dette
gælder også andre sportsudvalg.
Rally Safe indføres i alle DM-afdelinger i Danmark. Rally Safe forventes at
gøre det nemmere at afvikle rallyløb. Rally Safe kan også bruges til
tidtagning.
Vi kører rallytest på lørdag ved Fårvang, hvor der kun er 19 tilmeldte.
I søndags kørte vi Sønderbæk løbet, hvor 35 deltagere var tilmeldt.
Vi planlægger Yokohama 22/5, men det kniber at finde et godt sted at afvikle
prøven. Vi har været i gang 4-5 steder, og der er problemer med at få
tilladelser.
Vi har fået lavet prøver på nye trøjer hvor vi kan få skrevet logo og navn på
vores trøjer. Dette er muligt via XL Øster Tørslev. Endvidere er det muligt at
bestille hver anden måned. Derved behøver vi ikke at bestille til hele klubben
på én gang. Der er 3 modeller at vælge imellem. T-shirt, Polo short og
sweatshirt. Bestyrelsen vurderer en eventuel tilskudsordning.
På næste udvalgsmøde vil vi prøve at finde en løbsleder til strandløbet.
EVENTUELT
På strandgrunden oplever vi at el-radiatoren i toiletbygningen bruger meget
strøm. Vi overvejer at lave nye regler for brug af radiatoren. Det besluttes at
man skal betale for at bruge radiatoren, og der kommer snarest en seddel op i
bygningen.
RAS manual:
Manualen for økonomi i forbindelse med arrangementer i RAS blev
gennemgået.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag d. 27/4 kl. 19 hos Morten.

