BESTYRELSESMØDE HOS MORTEN 19/4 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.

NYT FRA A-UDVALGET
Sommerfest er d. 23-24-25/6, og i der afvikles KR arrangement i
forbindelse med sommerfesten.
Årsfesten afholdes lørdag d. 18/11. Vi overvejer at gøre det på samme
måde som i 2016, hvor alle officials inviteres med.

NYT FRA DASU
Der er kommet referat fra DASU´s bestyrelsesmøde, hvor der skrives om
dialogmøder til afholdelse her i foråret.
Der er allerede fundet flere kandidater til DASUs formandspost, og disse bør
deltage i dialogmøderne, for at fortælle om deres visioner.
DIF strategiaftale er udarbejdet af Bent Mikkelsen/Ture Hansen. Her
beskrives strategi for at hverve flere medlemmer.
Ture Hansen/Bent Mikkelsen har haft indledende møder om at kunne undgå
kravet om ambulancer til baneløb, men det ser ud til at være en udfordring.
Der er kommet henvendelse til DASU vedr. ophævelse af det
reglementspunkt, som gør at man mister sin licens, hvis man for fradømt
førerretten. Bestyrelsen er villig til at se på dette, men vil ikke blande sig den
igangværende sag.
Der er forslag om at introducere super rally i danske rallies. Dette tiltag virker
ret nyt, og det er ikke noget vi har hørt om på sidste års dialogmøder. Vi
afventer og ser.
Der er kommet et nyt tiltag inden for klubrally i form af torsdags rally, som
afvikles af Region Syd i år. Konceptet går ud på at der hver 2. torsdag
afvikles klubrally om aftenen.
Medlemstallet i DASU ligger lidt under samme tidspunkt sidste år. Det
forventes, at medlemstallet stiger lidt, som sæsonen går i gang. I RAS ligger
vi lidt over sidste års medlemstal på nuværende tidspunkt, idet vi er 146
medlemmer.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Klubben har overtaget RASNYT domænet efter Poul Erik Kristoffersen, som
har haft det siden det blev oprettet. Domænet er nu tilknyttet vores CVR
nummer, og har således adresse hos Jørgen Møller.

NYT FRA B-UDVALGET
Der er 5 banekørere, som har indløst licens for indeværende år.
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Vi er i gang med at køre diverse turneringer og fra RAS kører.
Michael Eriksen/Per Elbæk
Brdr. Brøndum
Brdr. Johansen
Jørgen Skjøt/Rene Castillo
Bruno Hvid Nielsen og Brian Fjordgaard.
NYT FRA R-UDVALGET
Siden sidst har vi 8/4 afviklet rallytest og Hammel Autolak Grandprixet.
Vi måtte afbryde afviklingen af semifinale, og finale pga. uheld. Derfor
måtte vi afgøre arrangementet ud fra delresultaterne.
Der var 56 tilmeldte, hvoraf de fleste kørte rallytesten. Der var også
deltagere som kun kørte rallytesten.
Publikumsmæssigt var arrangementet bedre end sidste år.
Vi har haft lidt problemer med at skaffe nok sponsorer, så der mangler lidt
penge på den konto.
5 hold har deltaget i DM rally/Mini Rally i Tyskland.
Vores næste arrangement er 27/5, hvor vi kører klubrally fra Ans.
Kasper har fået en forespørgsel fra et medlem vedr. indkøb af en reol til
lagring af materiel. Det besluttes at vi køber dette udstyr.
Vi har sagt ja til at afvikle et Metal Rally arrangement. Det skal helst
afvikles på køreteknisk anlæg, og det forventes afviklet i maj eller juni
måned.

EVENTUELT
Vi overvejer at flytte vores hjemmeside til at være baseret på et andet system.
Det vil kræve en indsats, at flytte al informationen, så det overvejes endnu.
Kasper og Jens Erik er tovholdere på opgaven.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 31/5 kl. 19.30 hos Ole.

