BESTYRELSESMØDE hos Jens Erik 11-01 2017
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen,
Kasper Schøler afbud, Leif Johansen, John D. Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Der er ikke rigtig sket noget siden sidste bestyrelsesmøde.

ØMS:
Status: RAS og Djursland har besluttet at bibeholde ØMS som forening, der er et
beløb i denne forening, dette beløb bliver delt ligeligt mellem klubberne, dog
således det stadigvæk skal bruges til brug af trænerer og andre personer til at
fremme motorsporten.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Skrivelse fra SIKR om møde 28/2
Vi har fået brev fra ”Striben Randers” om et muligt samarbejde i 2017, der
fastsættes en dato for et evt. møde om hvad de to foreninger kan hjælpe hinanden
med, Jens Erik tager kontakt til Striben Randers om at mødes d. 22/1.
Brev fra Randers kommune om ansøgninger til midler for bredde idrætten.
Her kan man ansøge om alt muligt, vi har dog aldrig søgt om dette, det blev vent
om vi skulle søger om noget, men vi låner jo som regel gratis ved kommune
alligevel, så der vil ikke blive søgt om penge i 2017.

NYT FRA A-UDVALGET:
Vi har haft julebanko, her var vi næste 40 fremmødte, de er dejligt at der møder så
mange frem.
I morgen torsdag d.12/1 er det den første afdeling af præmiewhist i 2017, dette
starter kl. 19.00.
Sommerfest er d. 23-24-25/6

NYT FRA B-UDVALGET:
Intet nyt fra bane fronten.

NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Nytårsløbet 2016 er vel overstået med 30 deltagere, med start og mål fra
Læsten forsamlingshus, Michael Eriksen og Per Elbæk fik en anden og
tredjeplads. Deltagende hold fra RAS var som følger: Per og Leif Johansen,
Michael og Poul Erik Kristoffersen, Per Bertelsen og Søren Mikkelsen og
Christina og Ole Bertelsen.

NYT FRA R-UDVALGET:
Forberedelserne til Rally Grand Prix er i gang, det afvikles d. 8/4, vi mangler en
sponsor, men løbet bliver kørt alligevel.
Klubrallykursus køres d.18/2, her er der samtidig træning om formiddagen, der
er også klubrallykursus 4/3 i RAS.
Der er medlemmer i RAS, der efterlyser C1 (Co driver) kursus, dette vil blive
afholdt søndag d. 26/2 i RAS klublokaler.
RAS er blevet spurgt om evt. køb af klubrallybil, som nye medlemmer kunne
låne for at prøve, dette bliver ikke aktuelt, en enig bestyrelse vil ikke være med
til dette.

EVENTUELT:
Vinduer i dør og på badeværelse i vores lille hytte på strandgrunden trænger til
udskiftning, dette vil blive lavet i løbet af sommeren.
Vi skal have nye hylder i klubben, vi har efterhånden så mange pokaler at der
ikke er plads.
Tilskudsordning 2017:
Der vil komme en præcisering af dette inden generalforsamlingen 2017.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Jørgen onsdag d. 22/02 2017 kl.19.30.

