BESTYRELSESMØDE I KLUBLOKALERNE 22/3 2018
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole
Nielsen, Torben Gregersen Morten Lunøe – referent.
Desuden var udvalgene repræsenteret.
KONSTITUERING
Udvalgene har konstitueret sig med flg. formænd:
A-udvalget: Ole Nielsen
B- udvalget: Finn Pedersen
O-udvalget: Leif Johansen
R- Udvalget: Torben Gregersen
NYT FRA DASU
Der bliver afholdt dialogmøde med klubberne igen, og vi kan deltage i møde i
Horsens 25/4. På møderne diskuteres:
Ændring af regnskabsåret
Strategispor – vision og digitaliseringsplan
Regler om frakendelse af førerretten
Sportsreglementer – procedure for ændringer og offentliggørelse
Takt og tone i DASU
Input af klubberne
Ellers intet nyt fra DASU
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Der er ingen korrespondance siden sidste bestyrelsesmøde.
NYT FRA A-UDVALGET
Præmiewhistturneringen er afsluttet, og Jørgen Møller er vinder af både
mesterskab og dummekæppen. Jens Erik blev nr. 2 og Frede Jensen nummer
3.
Vi fortsætter med at spille kort en enkelt gang i april. Vi er blevet kontaktet af
SKAT, som har forespurgt til vores præmiewhist-aktiviteter i relation til
momsfritagelse ved det kommende arrangement i Kongensbro.
Momsfritagelsen er søgt af vores partner Ans IF.

NYT FRA B-UDVALGET
Vi er blevet bekendt med at vi har DM i Rally 9/6, hvilket er samme dag,
som der er DTC på Ring Djursland.
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Vi er i gang med vores aktiviteter, hvor vi har 3 aktiviteter i indeværende
år. I år er der indløst 10 vejsportslicenser.
NYT FRA R-UDVALGET
Vi har holdt klubrallykursus, som har givet 6 medlemmer.
Vi har afholdt C1 kurusus, hvor 27 deltog. Freddy Pedersen var
kursusholder, og det var en god dag.
Vi afholder årets første arrangement nu på søndag d. 25/3 i form af
Sønderbæk Auto Klubrally JFM1. 49 biler er til start og heraf er
imponerende 19 hold fra Randers. Officials er på plads, og der er 50
personer i gang.
Vi skal hjælpe til DM rallyet i Vejle 31/3
Derefter er det Yokohama Rallygrandprix, som afvikles 7/4 i Kongensbro.
Arrangementet foregår udelukkende på grunden ved asfaltværket, og
afvikles efter Yokohama princippet.
Herefter rettes fokus mod vores DM rally som afvikles 9/6 ved Kolind.
Overvejende er arrangementet på plads. Politi og lodsejere har skrevet
under, og men vi mangler tilladelsen fra kommunen. Løbet består af 6
prøver som på nær 1 køres 2 gange.
Max deltagerantal i DM1 er 60 biler, men vi har valgt, at begrænsningen
er 125 biler.
Vi har fået en forespørgsel fra et par medlemmer, som mangler 2. kører til
DM2 i Tyskland 21/4.
Jysk Fynsk Fejde holdes første weekend i August omkring Assentoft.
I forbindelse med DM rallyet kan vi få nye veste med tryk via en sponsor.
Måske skal vi selv betale en del af dem. Carsten Møller går videre med
sagen.

EVENTUELT
Campingpladsen er ved at vågne, og vi holder arbejdslørdag nu her 24/3. Der
skal drænes på den øverste plads, og trækkes strøm til den nederste plads.
Som tidligere omtalt, har vi planer om at opdatere hjemmesiden til et nyt
design. Vi har valgt at fortsætte ved den eksisterende udbyder. Der er
travlhed her i foråret, så vi arbejder videre med dette efter sommerferien.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 2/5 kl. 19.30 hos Jørgen.

