BESTYRELSESMØDE HOS JØRGEN 24/8 2018
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Jørgen Møller, Ole Nielsen,
Torben Gregersen, Leif Johansen, Morten Lunøe – referent.
NYT FRA DASU
Vi er indkaldt til dialogmøde 26/9 kl. 19 i Middelfart. Jens Erik og Torben
deltager i mødet.
På agendaen er:
-Reglementsændringer, hvoraf de fleste er af kosmetisk art.
-Tilmelding og registrering af officials til arrangementer under DASU.
-De strategiske spor, som er behandlet i tidligere bestyrelsesreferater.
-Nyt fra og input fra klubberne.
Jens Erik har skrevet til DASU om at få en officialkort printer. Vi skal ansøge
DASUs forsikringsfond om dette, og det sætter Jens Erik i værk.
Vedr. DM sæsonen i Rally 2019, fortsætter Auto Plus Dansk Superrally i
uændret form i forhold til 2018.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Der er ikke indkommet korrespondance siden sidste bestyrelsesmøde.
NYT FRA A-UDVALGET
Sommerfesten var besøgt af knapt 60 RASere til spisning, og der blev
afviklet klubrally i løbet af dagen.
Præmiewhistturneringen 18/19 starter op i klublokalerne 11/10, og kører
herefter 2. torsdag i hver måned.
NYT FRA B-UDVALGET
En ny kører har tegnet banelicens i RAS. Ellers er der intet at bemærke.
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
1/9 deltager i vi i DM for hold i orienteringsløb, som er arrangeret af BOAS.

17/9 er RAS arrangør af orienteringsløb, som starter ved CB Auto, og har
mål i klublokalerne.
27/10 er der DM i historisk pålidelighedsløb.
28/12 afvikler vi sædvanen tro Nytårsløbet.
NYT FRA R-UDVALGET
Til sommerfest løbet i juni var der 15 deltagere.
RAS stod for Jysk Fynsk Fejde 4/8, og det var en stor succes. Godt 40
biler deltog i det flotte arrangement, som inkludere campingplads, og fest
om aftenen.
I Randersugen arrangerede vi Randers Hurtigste Bil, og der var rigtig
mange tilskuere. 20 deltog i konkurrencen, og de erfarne RAS kørere gav
opvisning.
Vi havde stillet an med grill, og solgte mange pølser, og sodavand.
23/9 var Lime Auto løbet på planen, men Kolding har meldt fra som
arrangører af JFM løb. Derfor har RAS overtaget denne JFM afdeling, og
løbet flyttes til Randers.
Hinge Auto Løbet er flyttet fra 2/9 til 7/10.
Mobile Pay bliver mere og mere brugt i klubbens arrangementer, og flere
af løbslederne har forespurgt, om klubben kan oprette et 5-cifret nummer
til dette, så man ikke skal have sin private økonomi blandet ind i
arrangementernes økonomi. Jørgen Møller undersøger muligheden til
næste bestyrelsesmøde.
Arrangementerne under rallyudvalget planlægges på møde i klublokalerne
26/8. Vi holder mange arrangementer, og det kunne være godt med flere
løbsledere til at trække læsset.
Vi skal passe en prøve til DM i Midtjylland d. 8/9, og Jens Erik kan bruge
flere officials.

EVENTUELT
Vores printere er ved at være gamle og opslidte. Derfor køber vi en ny
printer, samt en ny patron til en af de gamle.
Klublokaler:
RAS har fået tilbudt et klubhus i Nr. Borup. Tidligere har huset tilhørt RB72,
som var en fodboldklub. RB72 har ikke haft sportslige aktiviteter i en del år,
og bestyrelsen for støtteforeningen, vil afhænde huset. RAS kan købe huset
for 400.000 inkl. alt inventar.
Dette hus er langt mere velegnet til klubaktiviteter, og vi vil i støtte grad
kunne afvikle arrangementer fra dette hus.
For RAS vil dette økonomisk set være en 0-løsning. Vi kan betale huset
kontant, og Randers kommune vil fortsat give støtte til driftsudgifter af huset.
Vi mister vores store tillæg til lokaleleje, men udgiften af til leje af
klublokaler forsvinder ligeledes.
Bestyrelsen har besluttet at købe huset, og planen er at vi overtager huset 1/11
2018.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 3/10 kl. 19.30 hos Ole.

