BESTYRELSESMØDE hos John 28-04 2016

NYT FRA R-UDVALGET:

Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Kasper
Schøler, Leif Johansen, John D. Sørensen referent.

Vi har afholdt RGP, samt rallytest d. 02/4 i og omkring Kongensbro.
JFM d. 10/4 blev lavet af sønderbækbanden, med masser af gode prøver, dog ville det
have været dejligt med lidt flere deltagerer. Der har været rallyudvalgsmøde d. 19/4 i
klublokalerne, næste kommende arrangement er d. 8/5 i Lime, det kører planmæssig,
Brian og Co. Står for dette arrangement. Vi har haft mandskab på Mors til at hjælpe med
afvikling af en KR prøve til JFM. Vejen har spurgt om vi kan hjælpe til fejden, her mangler
de mandskab til at afvikle nogle af prøverne. Vi skal forvente at vi bliver spurgt om at
hjælpe til Automania i Silkeborg. Forespørgsel om startgebyr til fejden, klubben betaler
startgebyret til hold, som deltager i fejden. Deltagerer betaler selv i første omgang, efter
deltagelse, betaler klubben startgebyret tilbage. Et ønske om at indkøbe 10 stk. C21
skilte til vores eget depot, vi mangler dem i forbindelse med afvikling af vores
arrangementer. Et ønske om at have en beholder/skraldespand ved vores depot, til at
komme af med det affald som evt. er i forbindelse med løb, når vi er ude med materiel,
Vi kan ikke bare smide affaldet ude ved Kurt, VI APPELERER GANSKE KRAFTIG TIL AT DER
IKKE BLIVER SMIDT AFFALD VED DEPOTET, affaldsproblematikken er diskuteret i
bestyrelsen.

NYT FRA DASU:
I mart 2016 viser det at der er en svag medlemsfremgang på 354 medlemmer i forhold til
2015, dette er meget positivt. Der er ca. udstedt 30 nye licenser.
Forårs dialog møde med klubberne, dette sker den 25/5 i Silkeborg.

ØMS:
Intet nyt
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Brev fra Norddjurs kommune, de syntes at vores beplantning på strandgrunden er blevet for
lang, Jørgen har fået det bragt i orden. Brev fra trygheds gruppen, som har udbetalt en
bonus til klubben, det er på beskedne 189,22 kr.
Vores køleskab på strandgrunden er kaput, der bliver købt et nyt hurtigst muligt.

NYT FRA A-UDVALGET:
Programmet med vores tur til Egeskov er nu på hjemmesiden, så tag og meld jer til.
Vi er begyndt at planlægge sommerfesten, også dette arrangement anbefaler vi at folk
møder op til en festlig weekend. Der kommer noget på hjemmesiden meget snart.

NYT FRA B-UDVALGET:
Sæsonen er startet, men der er ikke gang i så meget, vi har PT kun 3 biler kørende,
så her er en opgave: så hvordan får vi nogle nye? til at køre FR.
Finn og Peder har været i Viborg, for at hjælpe til PR dag.

EVENTUELT:
Ny hjemmeside: vi har svært at uploade på vores hjemmeside, da den er lidt vanskelig at
komme rundt i rigtig, vi har haft besøg af en konsulent, som viste os lidt om et nyere og
lettere opbygget system til at opsætte vores hjemmeside, for at vi tager dette tiltag, er
det et must at der bliver mere liv på vores hjemmeside. Der blev enighed om at vi får
lavet en helt ny platform og hjemmeside, oplæg blev gennemgået, så vi ved helt hvad
det skal ske på siden. Overvejelse om køb af ny kopimaskine, vi har igennem Jørgen
Skjødt fået et godt tilbud, Jens Erik tager kontakt til Jørgen ang. dette. Jørgen prøver at
sætte vores nye telt op, så det bliver testet, vi snakkede om at få lavet nogle nye kasser
til vores nye telt. Vi mangler redaktører til vores Facebook side, meld jer til Jens Erik, så
vi kan få lidt mere liv på Randers Auto Sport / Facebook.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Vi har afviklet FDM Classic den 16/4 i og omkring Læsten, der skal rettes en stor tak til alle
de official der var ude at hjælpe til dette arrangement. Vi havde 47 hold ude at køre på
denne regnfulde dag, som sluttede dagen i Læsten forsamlingshus til mad og hyggeligt
samvær.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Ole torsdag d.26/5 2016 kl.19.30.

