BESTYRELSESMØDE hos Jørgen Møller 24-02 2016
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen
afbud, Jan Kidmose, Leif Johansen, John D. Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Intet nyt.

ØMS:
Intet.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Konference om faciliteter, tilskud og frivillige i Randers kommune, onsdag 9/3 der
det muligt at høre om hvordan kommunen prioriterer midler til faciliteter og tilskud
til foreninger. Tilmelding nødvendig.
Indkaldelse til generalforsamling i SIKR, vi deltager ikke.
NYT FRA A-UDVALGET:
Vi har nu afviklet 7 og 8 afdeling i præmiewhist. Vi har fået et par nye der
deltagerer, det er dejligt at der møder nogen op.

NYT FRA R-UDVALGET:
Lørdag d. 13/2 havde vi klubrally kursus, med 21 deltagerer ude at køre, dette
blev til 6 aktive medlemmer og 6 prøvemedlemmer… dejligt☺ det er jo helt
fantastisk.
Der er kursus igen d. 20/3 i RAS, med start fra klublokalerne, samt R1 og C1 d.
17/3 og 19/3 (Noter, træning) ligeledes i klublokalerne.
Vi er ved at have det hele på plads til vores sprint og rallytest i Kongensbro, vi
mangler official, så når i læser dette så ring endelig til Jan eller John på
30717445 eller 81771172.
Jan har være ude ved Maler Hansen, ang. plads til vores ting, de to har lavet en
aftale om størrelse på det areal som vi skal bruge. Låse fra det gamle rum bliver
sat op, så vi ikke skal til at skifte nøgler. Ny adresse til afhentning af materialer
er: Kurt Hansen Ginnerupvej 55 8940 Randers SV

EVENTUELT:
Det er ved at være tid for generalforsamling, det foregår torsdag d.3/3 kl. 19.30 i
klublokalerne.
Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling bliver i klubben med alle
udvalgsmedlemmet, se dato herunder.
Bustur til Egeskov, dette bliver den 20/8 2016.

NYT FRA B-UDVALGET:

Intet nyt endnu.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes i klublokalerne d. 23/03 2016 kl.19.30.
NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
RAS afholder FDM Classic d. 16/4. Brdr. Brøndum og Jørgen Skjødt er primus motor
for dette arrangement.

