BESTYRELSESMØDE I KLUBLOKALERNE 16/3 2017
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen Jørgen Møller, Ole
Nielsen, Kasper Schøler, Morten Lunøe – referent.
I øvrigt var medlemmer fra alle udvalg til stede.

Vi forventer ikke de store aktiviteter som RAS deltagere i denne sæson.
Men vi forventer at være flittige som officials på forskellige baner.
PR arrangementet, som vi sidste år afholdt i samarbejde med Løvel,
påregner vi ikke at holde grundet det meget begrænsede fremmøde i 2016.

KONSTITUERING
Formand for de respektive udvalg er:
A-udvalget: Ole Nielsen
B-udvalget: Finn Pedersen
V-udvalget: Leif Johansen
R-udvalget: Kasper Schøler
NYT FRA DASU
Der er ikke noget nyt fra DASU siden sidste bestyrelsesmøde.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Anders Høgstrup fra Randers Kommune går på pension, og der er indkaldt til
reception en tirsdag eftermiddag. Vi påregner ikke at deltage i receptionen.

NYT FRA A-UDVALGET
Præmiewhistturneringen er afsluttet og placeringerne er flg.
1. Kenneth Kjeldsen
2. Ole Nielsen
3. Jens Erik Jensen
Dummekæppen tilfaldt Ole Nielsen
Sommerfest er d. 23-24-25/6, og i der afvikles KR arrangement i forbindelse
med sommerfesten.

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Vi er godt i gang, og alle licensindehavere har været ude at køre. Poul
Brøndum har fået synet Starletten, så ham får vi fortsat at se.
Vi har besluttet at køre nytårsløbet igen 28/12.
Leif Johansens telefonnummer er 51863407
NYT FRA R-UDVALGET
Der er desværre afbud fra Jacob Nielsen til dette møde.
Vi sæsonen på søndag, hvor der er 58 deltagere til start i Sønderbæk Auto
Klubrally. De 20 startende hold er fra RAS!!!
Vi arbejder hårdt på at få de sidste detaljer på plads til Rallytest og Rally
Grand Prix i Kongensbro 8/4.

EVENTUELT
Vi har holdt møde med Street Race, hvor vi diskuterede muligheder for
samarbejde. Vi blev enige om at vi kan reklamere for hinandens
aktiviteter, men ellers ikke have nært samarbejde.
På generalforsamlingen var der flere forslag om fælles arrangementer, lige
fra Formel 1 tur, til Formel 1 event i klublokalerne.
Der er mulighed for mange tiltag, men fælles for alle gælder at der skal
nogen til at arrangere det.
Foredrag med forskellige interessante personer blev diskuteret.

NYT FRA B-UDVALGET
Vi har fået ny mand i udvalget i form af Peter Hansens – velkommen til
Peter.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 19/4 kl. 19.30 hos Morten

