BESTYRELSESMØDE HOS LEIF 7/11 2017
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole
Nielsen, Kasper Schøler, Morten Lunøe – referent.
NYT FRA DASU
Repræsentantskabet holdes 18/11 på Scandic Bygholm i Horsens.
Der er kun en kandidat til formandsposten, så det bør gå uden kampvalg. På
nær baneudvalget matcher antallet af kandidater med det antal, der skal
vælges, så her forudses fredsvalg.
I baneudvalget er 5 opstillet, hvor 3 skal vælges. Vi bruger naturligvis vores
stemmer på de kandidater, vi mener vil være det bedste valg.
Vi er helt klart Danmarks største rallyklub, idet vi har 89 rallylicenser, ud af
landets 910 rally licenser.
Vi har 6 banelicenser fordelt på 3 bane og 3 offroad.
Vi har 10 vejsport licenser.
Der er kommet en del forslag til reglementsændringer.
Et af forslagene omhandler kørsel på bane på udenlandsk licens, hvor man er
fradømt kørekortet i Danmark. Der er forslag om, at dette ikke kan lade sig
gøre fremadrettet. Vores opfattelse er, at så længe det er kørsel på lukkede
baner, vil vi ikke stemme for forslaget.

NYT FRA A-UDVALGET
Vi har afviklet 1. og 2. afdeling af præmiewhist, som begge blev vundet af
Jørgen Møller.
Vi står for årsfesten 18/11, og pt. er 65 tilmeldt.
NYT FRA B-UDVALGET
Vi har afsluttet sæsonen for i år, så der er ikke noget nyt siden sidste
bestyrelsesmøde.
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
4 RAS hold deltog i JFM5.
Brdr. Brøndum vandt guld deres klasse.
Vi har haft 2 hold til løb i Tyskland, hvor Jørgen og Rene vandt løbet,
mens Poul/Egon blev nr. 4.
I den jyske femkantsturnering ligger Poul/Egon nr. 1 i klassen, mens
Leif/Per ligger nr. 2 i deres klasse.
Søren/Klaus ligger nr. 5 i C-klassen, mens Michael/Per ligger nr. 6
I 2018 har vi planlagt klassisk pålidelighedsløb 28/10. Allerede nu må
RAS medlemmer gerne sætte kryds i kalenderen, så vi har nok officials.

CC Hansen har kontaktet Jens Erik telefonisk vedr. fonden efter ulykken i
Randers. CC vil holde et kort indlæg på repræsentantskabsmødet for at
omtale fonden.

NYT FRA R-UDVALGET
Siden sidst har vi afviklet 2 løb.
Første var KM finalen 22/10 på køreteknisk anlæg, hvor 13 hold kom i
mål.
Andet løb var Djurs Rally i Lime 28/10, hvor Carsten havde lavet et
forsøgsløb udelukkende bestående af gennemgående B-prøver. Der er
kommet stor ros for arrangementet, og der var 35 biler tilmeldt.
D. 6/11 har vi holdt udvalgsmøde, hvor fordeling af pokaler var på
programmet.

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Vi har fået indbydelse til AAS jubilæum, men desværre kunne ingen fra
bestyrelsen deltage.
Ellers intet korrespondance.

Klubmesterskabet i de forskellige klasser er:
Klasse 1
1. Dennis Jakobsen/Jens Kudsk
2. Gert Skjødt/Claus Basse

Et andet forslag går på O&A udvalgets mulighed for at idømme straffe. Vi er
ikke begejstret for forslaget.
Fra RAS deltager Jens Erik og Kasper.

3. Mark Engelbrecht/Martin Peter Konge
Klasse 2
1. Hans Wester/Peter Wester
2. Tom Kjeldsen/John Dreyer Sørensen
3. Jacob Nielsen/xxx
Klasse 3
1. Jess Brandstrup/Jonas Vinther
2. Kenneth Krogh Andersen/Kim Brandstrup
3. Michael Gyldenløve Vestergaard/Troels Laursen
Vi har arbejdet på at blive bedre til at indsamle oplysninger på hvem som har
været ude at hjælpe. Herved kan vi sikre at de bliver inviteret til klubfesten
mv.
Vi holder official kursus for alle relevante i klublokalerne torsdag d. 1/2
2018.
EVENTUELT
Klubbens pokaler er nu indsamlet og bliver sendt til gravering.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d.13/12 kl. 19.30 hos Kasper

