BESTYRELSESMØDE HOS FINN 4/10 2017
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole
Nielsen, Kasper Schøler, Morten Lunøe – referent.
NYT FRA DASU
Der er kommet et referat fra DASUs bestyrelsesmøde i august.
Der er et ønske om at nogle kurser fremover skal afvikles som e-learning
Jens Erik og Leif har været til dialogmøde på Fangel Kro 27/9.
På mødet blev DASUs licensstruktur og priser på disse behandlet. Det blev
derfor foreslået at strukturen forenkles. Der var nogen debat om dette specielt
blandt karting/banekørere, men der blev enighed til sidst.
Kontrol af evt. narkopåvirkede kørere var også til debat. Konklusionen blev
at DASU vil henvende sig til Doping Danmark.
At køre baneløb mens man er fradømt kørekortet var til diskussion.
Stemningen var, at det ikke skal være muligt at beholde sin licens hvis man er
fradømt. Dette kræver en præcisering af reglementet, og DASU vil formulere
en reglementsændring til vedtagelse på kommende repræsentantskabsmøde.
Ulykken i Randers blev behandlet under eventuelt, og var ikke til debat.
Der er snart repræsentantskabsmøde med valg til udvalgsposter. Vi har fået
liste over kandidater.
En detalje er at et bestyrelsesmedlem har trukket sig pga. sygdom hvorfor
Brigitte Jerkel er indtrådt i bestyrelsen
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Der er kommet en henvendelse fra Randers Event sekretariat, som
efterspørger arrangementer for 2018 med henblik på kalender og
annoncering.
NYT FRA A-UDVALGET
Vi står for afholdelse af klubfesten 18/11 i Ø. Bjerregrav Forsamlingshus.
Præmiewhistturneringen starter d. 12/10 i klublokalerne.

NYT FRA B-UDVALGET
Vi har været ude at hjælpe som officials på Ring Djursland, og asfalt
sæsonen er slut for i år. Sidste Folkeraceløb er 14/10 på Nysum banen.
Vi skal hjælpe til KR 28/10 på Djursland
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Vi er i gang med de respektive mesterskaber, hvor Brdr. Brøndum har
vundet guldet i mesterskabsklassen. Vi afvikler Nytårsløbet 28/12.
NYT FRA R-UDVALGET
Ulykken i Randers:
Konklusion fra DASUs Task Force tekniske undersøgelser er pt. ikke
afsluttet.
21/10 står vi som arrangør af Yokohama Mesterskabet i Kolding
22/10 holder vi lukket klubløb som erstatning for Speed Nord finalen.
28/10 holder vi klubrally under titlen Djurs Rally
I torsdags holdt vi møde om næste års arrangementer. Der var godt
fremmøde, og der var stort initiativ på mødet. Herefter er der indsendt
ønsker om arrangementer til næste års kalender.
Vi søger:
5 KR arrangementer herunder JF fejden
2 Sprint arrangementer
1 Minirally arrangement.
Der afholdes Rally dialogmøde på mandag 9/10 i Kolding.

EVENTUELT
Ulykken til rallysprintet har selv sagt fyldt meget siden d. 16/9.
RAS bestyrelse har været repræsenteret i begravelse af begge afdøde
officials. Jens Erik og Finn deltog i begravelsen i Hammel, mens Jens Erik
og Jørgen deltog i begravelsen i Rudkøbing.
Der er oprettet en mindefond til fordel for de efterladte.
RAS donerer 50.000,- til fonden.
Fonden kører indtil årets udgang.

Vi uddeler fortsat års nåle til medlemmer som har været medlem i 10 år.
Uddelingen foregår ved klubfesten.
Vi skal have indsamlet klubbens pokaler til gravering inden klubfesten.
Afløb på strandgrunden skal etableres inden næste sæson. Pt. er det for vådt
så vi afventer og ser.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 7/11 kl. 19.30 hos Leif

