BESTYRELSESMØDE hos Jens Erik Jensen 20-01 2016
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen
afbud, Jan Kidmose, Leif Johansen, John D. Sørensen referent.

NYT FRA DASU:
Det er blevet lidt anderledes at blive prøve medlem, opgradering til rigtig medlem
er nu uden rabat ved DASU, RAS har stadigvæk en prøve ordning der kører og
denne ordning bliver det samme i 2016 som 2015.

ØMS:
Intet.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Klubliv Danmark, som har været på tale sidste år, det var godt at vi ikke gik ind i
denne forening, den er nemlig lige nu lukket og slukket.

NYT FRA A-UDVALGET:
Vi har nu afviklet 5 og 6 afdeling i præmiewhist.

NYT FRA B-UDVALGET:
Afbud fra Finn.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Vel overstået nytårsløb med 31 hold til start, der har været rosende omtale af løbet
fra de fleste deltagerer.

NYT FRA R-UDVALGET:
Tidtagerkursus i Ras d.07/01, her havde vi 4 på kursus.
Vi har haft 5 på løbslederkursus i januar og alle bestod med glans, tillykke med
det alle jer som har bestået.
RAS afholder klubrally kursus d.13/02 i klublokalerne kl. 10.00.
Vi har fået en forespørgsel fra KOM om at være med i DM 6 og om vi skulle have
vores logo med på officiel papir til dette løb. Jan hjælper Jørgen Heilskov med
sikkerhed til dette rally. Jens Erik ringer og snakker med Kenneth Svendsen ang.
Hjælp til DM 6.
Der skal laves nye start/målskilte iflg. Reglement 3.22.600.
Jan prøver at skaffe nogle materialer til dette.
Vi skal have fundet 2 nye personer til rallyudvalget, vi har snakket lidt om emner
til denne opgave.
Vi er i fuld gang med vores rallysprint og det kører planmæssig, Jan en næsten i
mål med alle underskriftet.
EVENTUELT:
Der er PT tilmeldt 72 til vores official fest d. 29/1, det er super.
De sidste datoer til årsplan er nu på plads.
Ole spurgte om vi ikke skulle lave DM Rally næste år, det blev der snakket en del
om og om det var muligt, der skal jo mange kræfter til at lave et sådan
arrangement.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Jørgen d. 24/02 2016 kl.19.30.

