BESTYRELSESMØDE hos Jørgen 22-02 2017
Tilstede: Formand Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Finn Pedersen
afbud, Kasper Schøler, Leif Johansen, John D. Sørensen referent.
NYT FRA DASU:
Bestyrelsesmøde afholdt i DASU, men der er ikke noget hel aktuelt, der er lidt om
forandringer, bla. bliver Carina uddannelses ansvarlig i E-learning, så det skulle blive
lettere bla. at bestille licens ulykkesforsikring, hvor Dasu kan spare ca. 25% på
udgifterne i de kommende år. Ambulance til arrangementer med publikum har
også været på bestyrelsesmødet, der er udpeget et par af bestyrelsen som tager
handling på dette, så dette kommer helt på plads her i 2017.

Forespørgsel på nye stopure, vores stopure er ved at være så ringe, så vi skal
have set på nye, Kasper ser om han kan finde nogle nye.
Forberedelserne til Rally Grand Prix er i gang, det afvikles d. 8/4, vi har fået en
sponsor til dette løb, det bliver Hammel Autolak som lægger navn til både
Rallytest og Rally GP, som kommer til at hedde Hammel Autolak Rally GP 2017
og Hammel Autolak rallytest.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN:
Ingenting

EVENTUELT:
Tilskudsordning 2017:
Der vil blive ydet tilskud til alle åbne løb, dette gælder også klubbens egne løb.
For at kunne få tilskud skal man:
”Personligt” hjælpe til ved mindst to arrangementer som en af klubbens official
har spurgt om hjælp til.
Der ydes kun tilskud til førstekører der på løbstidspunktet ikke er fyldt 25 år.
Hvert motorsportsarrangement tæller kun for et løb.
Ansøgningen skal være afleveret til kassereren senest 15. december.
Dette kommer også på RAS hjemmeside snarest.

NYT FRA A-UDVALGET:
Vi har haft 7 og 8 afdeling af præmiewhist.
Sommerfest er d. 23-24-25/6, i denne weekend er der også KR arrangement.

Den kommende generalforsamling d.02-03 2017, i år starter det klokken 18.30
og vi forventer spisning kl. 19.45, husk nu at melde jer til.. senest d. 27/2 til Jens
Erik.

ØMS:
Intet.

NYT FRA B-UDVALGET:
Intet nyt fra bane fronten. (afbud)
NYT FRA VEJSPORTS UDVALGET:
Første arrangement i 2017 er den 4/3 med arrangement i Bjerringbro (Boas)
NYT FRA R-UDVALGET:
Klubrallykursus d.18/2 er afviklet, her var der 18 deltager og 12 biler her var der
samtidig træning om formiddagen, hvor der kun var 7 biler.
Vi har arrangement i morgen torsdag d. 23/2 kl. 19.30, her er der foredrag med den
mange dobbelte danmarksmester Freddy Pedersen
Vi har i RAS rallykursus (C1/ R1) på søndag 26/2 kl. 10.00 i RAS klublokaler.
Klubrallykursus d. 4/3 er aflyst.
Næste løb i RAS er Sønderbæk Auto løbet d. 19/3.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Næste bestyrelsesmøde afholdes i klublokalerne med alle udvalg torsdag d.
16/03 2017 kl.19.30.

