BESTYRELSESMØDE HOS OLE 31/5 2017
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole
Nielsen, Kasper Schøler, Morten Lunøe – referent.
NYT FRA DASU
Eneste nyt fra DASU er at Jens Erik og Kasper 17/5 var til dialogmøde i
Silkeborg. På dagsordenen var strategiarbejde, som kan medvirke til at sikre,
at vores sport fortsat kan få tilskud via DIF.
DASU vil gerne have fokus på organisation, rekruttering og fastholdelse, som
kører i hver sit spor.
DASU har en egenkapital, som skal reduceres, for at man fortsat kan få
tilskud fra DIF.
Der arbejdes videre, og vi kan se frem til endnu et dialogmøde i efteråret.
Der er kommet en ny forsikringsaftale med Tryg, og der opfordres til at man
gør opmærksom på sit DASU medlemskab, hvilket kan udløse rabat.
Samtidig giver det en rabat til DASU, når medlemmer forsikrer sig i Tryg.
DASU vil gerne lave en ny kalender på hjemmesiden, hvor det bliver
nemmere at tilmelde sig arrangementer. Man kan oprette sig med flere
køretøjer, og planen er, at der kommer elektroniske vognbøger.
Som klub/løbsarrangør kan man fremadrettet gå ind og hente en deltagerliste,
hvor det automatisk kontrolleres at deltagerne har rette licens.
På mødet var der en lang debat om DASU medlemmers ret til at køre
baneløb, selvom man er fradømt førerretten.
Man kan ikke få en dansk licens, hvis kørekortet er mistet. Men teknisk set
kan man indløse licens i Tyskland, og herefter deltage i internationale løb i
Danmark. Dette forhindrer DASUs reglement ikke.
Vi blev præsenteret for DASUs kommende formandskandidat Henrik Møller
Nielsen. Mike Legart har tidligere kandideret til posten, men har trukket sit
kandidatur.

På dagsordenen var der også input fra klubberne, hvor en klub til
repræsentantskabsmødet vil stille forslag om at baneudvalget skal
separeres i et offroad udvalg og et asfalt udvalg. Dette vil gavne sporten
efter forslagsstillerens mening.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Der er ikke kommet korrespondance siden sidste bestyrelsesmøde.
NYT FRA A-UDVALGET
Vi er i gang med at planlægge strandfesten, hvor vi prøver at arrangere
helstegt pattegris til 125,- pr. næse. Det kræver 30 deltagere, og vi håber
på at vi bliver nok til at gennemføre. Der er bindende tilmelding og
betaling til Jørgen Møller.
I forbindelse med strandfesten holdes der klubrally arrangeret af Carsten
Møller og Kurt Knudsen.
NYT FRA B-UDVALGET
Siden sidst har vi hjulpet til Classic Race Aarhus.
Vi har fået henvendelse fra en ung mand som gerne vil på kørerkursus. Vi
henviser til ham Søgaard Racing.
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Der er ikke sket det store siden sidst. Vi var 5 hold fra RAS ude at køre oløb i Bjerringbro i mandags.
NYT FRA R-UDVALGET
27/5 kørte vi klubmesterskab i Kongensbro. 20 RAS hold deltog, og der
var 12 nye kursister til kursusløb. Efter løbet var der træning for deltagere
på klassede dæk.
31/5 (i dag) har vi haft 25 hold ude at køre klubrally i forbindelse med
Metal Rally. Det gik rigtig godt, og vi håber herefter at flere af holdene vil
melde sig ind i RAS.

På sidste møde diskuterede vi indkøb af pallereoler til materiel. Vi har været
så heldige få nogle gratis. De er allerede nu kørt til depotet, og bliver snarest
samlet.
Ellers arbejder vi med planlægning af Yokohama i Randers. Desværre kan vi
ikke afvikle det hos Lemvig Müller pga. ombygning. Derfor leder vi efter et
andet sted at afvikle arrangementet. Hvis det ikke lykkes, kan vi blive
nødsaget til at aflyse arrangementet.
EVENTUELT
Jørgen Møller har ikke længere plads til klubbens store telt. Når det bliver
pillet ned 25/6 skal det herefter lagres på depotet hos Kurt Hansen.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 25/8 kl. 17 hos Jørgen Møller.

