BESTYRELSESMØDE hos Ole 26-05 2016
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen,
Kasper Schøler, Leif Johansen, John D. Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Kasper og Jens Erik har været til dialogmøde: Kurven vedr. medlemstal er knækket,
DASU er på vej op angående nye medlemmer, DASU mener at det har noget med
de medlemspriser. Flere medlemmer i hustanden, her har DASU ikke styr på dem
der får tilsendt flere blade af vores officielle blad, hvis man ønsker at der kun skal
fremsendes et, så må man selv kontakte DASU.

Medlemssystemet bliver måske skiftet igen, der var delte meninger om
brugen af dette. DASU’s nye hjemmeside var også til debat, der var mange
meninger om denne. Der var også en del fremme om at licenserne skulle
være international med det samme, det går jo lidt ud over dem der kun
ønsker at køre i DK, da licenserne vil stige i pris. Der var også lidt om brugen
af ambulancer og manglende ambulancer til arrangementerne...
Dasu spurgte ud om et møde var nok og om der skulle to til.
Klub forum, dette var måske en ide at have dette, så klubberne kunne lægge
nogle ting op, så andre kunne kommentere på dette og evt. hjælpe med evt.
problemer. DASU har stor kontakt til politiet om vores ansøgninger, Ture har
pt. en kontaktperson som er til stor hjælp med paragraffer osv.

NYT FRA B-UDVALGET:
Intet nyt, men Finn vil gerne fortælle en historie og det fik vi så☺
NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Vi er i gang med vores sæson, det sidste løb, som blev kørt var 02/05, her blev
Egon og Poul Brøndum nr. 2 i klassen, Leif og Per Johansen blev nr. 1 i klassen.
Den 11/6 bliver der afholdt klub DM for vejsport, dette bliver afholdt i
Bjerringbro. RAS betaler startgebyr til holdene.
NYT FRA R-UDVALGET:
Lime Smede Løbet afholdt d. 8/5 med 28 deltagerer, næste arrangement er d.
29/6 og hedder Rally Randers. 25/6 lukket løb på strandgrunden planlagt.
Næste rallyudvalgsmøde er 7/6 i klub lokalerne.
Vi opfordre medlemmer at skrive til vores udvalgsmedlemmer, hvis de har noget
de vil have løst. Vi skal bruge nogle nye start/mål skilte til vores løb, det er
bestemt i DASU at vores start/mål skal være ligesom internationale skilte.
EVENTUELT:
Den nye kopimaskine er nu i klublokalerne, med den er ikke sat til, dette bliver
gjort i nærmeste fremtid. Der er ikke endnu købt køleskab til strandgrunden, det
vil blive gjort i nærmeste fremtid. Leif køber et køleskab og sørger for at få det
bragt ud på strandgrunden. Den ny hjemmeside er ikke på plads endnu

ØMS:
Intet nyt.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Intet nyt.
NYT FRA A-UDVALGET:

Vi nærmer os nu sommerfesten, som løber af stablen d.24-25-26/6, ku ud af
busker om mød op, det er altid hyggeligt til denne fest ved vandet.
Tilmelding til vores tur til Egeskov er åben for tilmelding, kom ud af busken
og meld jer til denne tur, meld jer til ved Jørgen Møller.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Finn onsdag d. 10/08 2016 kl.19.30.

