BESTYRELSESMØDE i klubben 23-03 2016

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:

Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen med udvalg, Finn Pedersen
med udvalg, Jan Kidmose med udvalg, Leif Johansen uden udvalg, John D. Sørensen
referent.

Leif Johansen bliver som formand, lige som det plejer☺
Vi er allerede i gang, der er allerede blevet kørt 2 løb i 2016. Der er 3 hold ude og kører
fra RAS, Brdr. Brøndum, samt Jørgen Skjødt er i gang med at lave løb, som skal køres i
april.

Jens Erik bød velkommen til alle udvalgsmedlemmer nye som gamle.

NYT FRA DASU:

NYT FRA R-UDVALGET:

Nyhedsbrev fra Dasu, vi gennemgik dette, Dasu savner mere kontakt til klubberne, så der
bliver et par dialog møder henover foråret, det første kommer i maj, Dasu gør også
opmærksom på at ”når” der skal bruges Ambulance, så skal Dasu’s krav følges. Dasu’s
forsikringer er blevet forbedret, dette kan der læses om på Dasu’s hjemmeside, der er
snakket om at leve en udvidet ulykkesforsikring til motorløb, men denne forsikring er ikke
helt på plads endnu, der er tale om en forsikring som dækker på hastighedsprøverne.
Jens Erik anbefaler an man melder sig til at modtage Dasu’s nyhedsbrev, som kommer hver
fredag på mail.

Der er valgt ny formand i rally udvalget, det bliver Kasper Schøler.
Vi har haft et par kursus løb 13/2 og 20/3 hvor der henholdsvis 24 og 16 ude og køre,
samtidig har vi haft træningsløb med 8 deltagerer. Jacob snakkede om at afholde et løb
mere i løbet af foråret. Der er i udvalget besluttet at afholde møder 19/4, 7/6, 9/8 og
6/9. Vores pokaler er ved at være godt slidte og vil blive skiftet ud i 2016, her kommer
der en helt ny type pokaler ind, eks. Årets official, årets kegle osv. osv. Der er ønsker fra
udvalget om at der undervises i brug af hjemmesiden, R- udvalget mener ikke at vores
hjemmeside er op to date og bør fornyes med noget andet og en mere tidssvarende.
Der er fuld gang i arrangementet i Kongensbro, vi har haft det sidste møde og er nu helt
klar (næsten☺)
Lige efter Kongensbro kommer JFM i Sønderbæk som er d.10/4.
Jan har lavet en kommende database for official, så vi ved hvem der skal ringes til, når vi
mangler hjælp.

ØMS:
Intet.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Intet.

NYT FRA A-UDVALGET:
Formand for aktivitetsudvalget, her er det Ole som fortsætter.
Vi har haft 9 og 10 afdeling og præmie Westh turneringen er nu færdig for 2015-2016. Til
strand festen skal der være Klubrally, som Jacob står for.
Tur til Egeskov, denne tur for den helt formidable pris af 350,00, samtidig er der klassisk
rally med start fra Egeskov, denne tur er med fuld forplejning.
Kom ud af busken og mød op til denne begivenhed i herlig samvær med gode venner fra
klubben. Der er lagt op til at turen er for medlemmer med ledsager.
Det kommer op på hjemmesiden i nærmeste fremtid. Official/Præmiefest, her skal vi lige
have fundet en dato, det bestemmes på næste bestyrelsesmøde.

NYT FRA B-UDVALGET:
Finn Pedersen fortsætter som formand, vi har fået et nyt medlem Nick, velkommet til. Finn
har ikke så mange ting til FR, men vi er blevet kontaktet, for at komme ud og hjælpe som
official i Løvel store bededag. Vi er ikke for mange der kører mere, så er noget sløjt… Vi
snakkede lidt om hvordan vi evt. kunne få nogle nye medlemmer, Jacob foreslog at vi kunne
lave en dag, hvor folk kunne komme og få lov til at prøve FR gratis, der er bare et problem
med at finde et egnet område til arrangere dette.

EVENTUELT:
Jacob forslog at vi provomerede os lidt mere, så folk finder ud af hvem vi er, dette kunne
gøres i forbindelse med Randers ugen. Vi kunne evt. godt bruge en speaker til vores
arrangement i Randersugen. Jens Erik opfordrede til at det ikke kun var formanden i
udvalget der laver noget, så kære udvalgsmedlemmer, husk det nu.
Vi snakkede lidt vores hjemmeside og om hvordan vi får styr på alt det materiale der skal
uploades, vi diskuterede også skift at hjemmeside, måden at lægge noget op på og
hvordan vi kommer videre herfra. Vi vil forsøge at få fat i en der har mere forstand på
hjemmesider ind vi har. Jens Erik foreslog at vi fik oprette en Mobile Pay konto i
klubben. Jens Erik undersøger sagen. Ane Marie foreslog at bestyrelsesmøder afholdes
kl. 19.00 og ikke 19.30

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos John d. 28/4 2016 kl.19.30.

