BESTYRELSESMØDE hos Finn 24-08 2016
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen,
Kasper Schøler, Leif Johansen, John D. Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Der har været drøfte ang. flere penge til nyt tidtagersystem.
August 2016, vi er nu 250 flere medlemmer ind vi var på samme tid i 2015.
Dialog møde 2016, det bliver27/9, sted er endnu ikke fastsat.
Nyt dekret fra Dasu: nu skal der være en sikkerhedsdelegeret til Rallysprint, der skal
indsendes sikkerhedsplan til DASU 6 uger inden arrangement. Den
sikkerhedsdelegerede vil være der under hele arrangementet, DASU rep.
ØMS:
Intet nyt.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Intet nyt.
NYT FRA A-UDVALGET:
Sommerfest på strandgrunden, her var der ca. 50 personer som hyggede sig det
meste af aftenen og vi fik afprøvet vores nye telt, det var noget vanskeligt at stille
op☺ men et rigtig godt telt.
Vi har måtte aflyse turen til Egeskov, på grund af for få tilmeldte.
Præmie Whist starter torsdag d.13 oktober. Vi snakkede lidt om vores kombinerede
præmie/officialfest og om hvor vi skal holde festen, der vil i nærmeste fremtid blive
lavet en strategi for dette. Vi arbejder på at finde et forsamlingshus til datoen
19/11 2016.
NYT FRA B-UDVALGET:
Intet nyt fra FR…
NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Det er ikke det helt store at berette siden sidst.

NYT FRA R-UDVALGET:
Der har været rallyudvalgsmøde 7/6 og igen den 9/8.
Siden sidst har vi haft et arrangement på strandgrunden, med 12 teams til start.
Vi har haft 10 hold til start i JFM fejden, dette indbragte en Bronzemedalje.
Yokohama på havnen, dejligt arrangement, her var der 47 deltager er, der
trodsede den dårlige vejrudsigt og mødte op til start.
Planlægningsmøde for arrangementer året 2017 er torsdag d.22/9 kl. 19.30 i
klubbens lokaler, mød op, så vi kan sætte datoer på næste års arrangementer.
Vi havde d. 18/8 en del nye mennesker ude og køre til vores arrangement på
køreteknisk anlæg. Der vil blive sendt mail ud til alle der deltog i arrangementet.
Vi har i rallyudvalget haft en snak om klubmesterskabsregler, her vil komme
nogle ændringer i RAS reglementet næste år. Vi ønsker at klubben køber nogle
flere kegler, løbslederne siger at når der bliver lavet løb, så er alle i brug,
indianer til chikane er også et ønske.

EVENTUELT:
Den nye kopimaskine er nu i brug og fungerer godt. Der skal lave nogle nye
reoler i kopi rummet, der er ikke så meget plads mere. Vi er nu 147 medlemmer
og 2 prøve medlemmer. Vi starte på klubaftner i næste uge (torsdag 1/9).
Nu tager vi aktion på vores nye hjemmeside, vi skal hurtigst muligt have den op
og køre. Jens Erik og Kasper tager sig af dette. Jens Erik havde lidt data med
vedr. vores Facebook profil, det er lidt vildt at der er så mange der ser de opslag
der bliver lagt op.
.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Jørgen fredag d. 16/09 2016 kl.16.30.

