BESTYRELSESMØDE HOS JØRGEN 25/8 2017
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole
Nielsen, Morten Lunøe – referent, afbud Kasper Schøler.
NYT FRA DASU
Der er afholdes dialogmøde d. 27/9 på Fangel Kro.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Der er ikke kommet korrespondance siden sidste bestyrelsesmøde.
NYT FRA A-UDVALGET
Siden sidst har vi afholdt strandfest, og det gik godt. Vi prøvede med helstigt
gris og der var god tilslutning til det. Der var 49 betalende, og det var en
succes. Vi påregner at holde præmie og officialfesten 18/11.
NYT FRA B-UDVALGET
Vi har modtaget en skrivelse fra DASU vedr. official kurser, hvor vi kan give
input til, hvordan kurser skal afholdes fremover.
Vi har ikke hørt mere fra det potentielle medlem, som ville i gang med
baneløb.
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Siden sidst har der været afholdt DM i O-løb, hvor Brdr. Brøndum vandt
mesterskabsklassen. Vi har tilmeldt os hold-DM i Thy, hvor klubben betaler
startgebyret.
Vi har deltaget i Hinge Auto Løbet, som BOAS arrangerede. Leif og Per
vandt dette løb.
Brdr. Brøndum ligger nr. 2 klassen i JFM, et point fra 1. pladsen. Ellers ser vi
frem til Nytårsløbet 28/12.
Næste år påregner vi at arrangere historisk pålidelighedsløb, og et
orienteringsløb.

NYT FRA R-UDVALGET
Der har været afholdt rallyudvalgsmøde 18/8.
Vores røde stopure er ved at være udtjente, og derfor forespørges det om
vi kan købe nogle nye. Dette er ok, og rallyudvalget kan hermed indkøbe
nye ure.
Nøgler til klublokalerne: Der er mange som har nøgler til klublokalerne,
og det diskuteres, om det er klogt, at det forholder sig sådan. Indtil videre
har det ikke givet årsag til problemer, så vi fortsætter som hidtil.
22 hold var ude at køre til Rander Hurtigste bil. Det var en regnfuld aften
Vi har deltaget i JFM for hold/fejden og vi blev 2ér kun et enkelt point fra
førstepladsen. 13 hold var med, og Kenneth Krogh var hurtigst generelt.
RAS var teknisk arrangør af Yokohama i Frederica, og der er kommet
store roser for løbet.
Vores hjelme og HANS har været flittigt brugt, og det er dejligt.
Vi har været ved at kigge på planen for næste år, og der afholdes
planlægningsmøde d. 25/9 kl. 19.30 i klublokalerne vi overvejer at holde
følgende arrangementer:
• Sønderbæk Auto Løbet (Jess Brandstrup)-------Klubmesterskab
• Rally GP/test Kongensbro (Jens Erik Jensen)
• DM Rally (Carsten Møller/Kurt Knudsen)
• Sommerløbet ”strandgrunden”( ? )--------------Klubmesterskab
• Fejden 2018 (Hans Wester)------------------------Klubmesterskab
• Yokohama ”Havnen” ( ? )
• Evt. andre klubbers løb som kan tælle til-------Klubmesterskab???
EVENTUELT
Der er kommet et ønske om at renovere trappen på campingpladsens
toiletbygning. Det aftales at vi mødes en dag og laver en ny trappe. Vi vil
gerne lave tagrende på bygningen, og Finn har indkøbt materiale til dette.

Inden næste sæson skal vi have lavet nyt sivedræn fra septiktanken.
Vi starter klubaftener op 7/9 kl. 19.30.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 4/10 kl. 19.30 hos Finn.

