BESTYRELSESMØDE HOS JENS ERIK 13/12 2017
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole
Nielsen, Morten Lunøe – referent. Afbud Kasper Schøler
NYT FRA DASU
Repræsentantskabet blev afholdt 18/11 på Scandic Bygholm i Horsens.
Fra RAS deltog Jens Erik og Kasper.
Mødet forløb stille og roligt. Ulykken i Randers blev nævnt i formandens
beretning, men ellers blev det ikke omtalt.
De stillede forslag blev vedtaget. Man kan således ikke køre baneløb i
Danmark, hvis man har fået fradømt førerretten.
Henrik Møller Nielsen blev valgt som formand for DASU.
Udvalgsposterne blev fordelt uden problematik.
Der er kommet indkaldelse til løbsleder og dommer seminar torsdag d. 25/1 i
Fangel. Forhåbentlig møder RAS talstærkt op.
Dagen før repræsentantskabsmødet blev holdt bestyrelsesmøde i DASU.
Persondata lovgivningen var til diskussion, men det forventes ikke at give
anledning til problemer for DASUs registreringer.
Det overvejes at ændre regnskabspraksis i DASU. Regnskabet følger nu ikke
kalenderåret, og det vil være hensigtsmæssigt at gøre det. En konsekvens vil
være at repræsentantskabsmødet kommer til at ligge i foråret.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Randers kommune har inviteret os til at medvirke til at påvirke fremtidens
idrætsfaciliteter i kommunen. Vores sport vil næppe kunne påvirke dette.
Vi har fået en rabataftale med NAP Nordisk Auto Parts, hvor RAS
medlemmer kan få fra 30% rabat. Se nærmere i RAS nyhedsbrev.
NYT FRA A-UDVALGET
Siden sidst har vi afviklet årsfesten, hvor 80 RASére deltog. Det gik stille og
roligt, og det var en hyggelig aften.
I morgen 14/12 holder vi julebanke i klublokalerne. Vi har haft lidt problemer
med at få arrangementet vist på hjemmesiden, men det virker nu.

NYT FRA B-UDVALGET
Der er ikke nyt siden sidste bestyrelsesmøde.
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Vi ser frem til Nytårsløbet, som sædvanen tro afvikles 28/12. Løbsledelsen
består af Brdr. Brøndum og Jørgen Skjøt.
Vi har flg. 3 arrangementer i kalenderen næste år
17/9 Orienteringsløb i 8 kants turneringen
27/10 Pålidelighedsløb
28/12 Nytårsløbet
NYT FRA R-UDVALGET
Vi har nedenstående arrangementer på den foreløbige kalender for 2018
Arrangementet i Kongensbro laves om til en afdeling af Yokohama
mesterskabet, idet det ikke giver mening at kalde det rallytest når det
ligger 1 uge efter DM rally præmieren.
Vi har ikke mulighed for at afvikle Yokohama løb i Randers midt på året.
Dato

Disciplin

Kategori

Sted

25-03-2018

Klubrally

JFM 1

Sønderbæk

07-04-2018

Rallytest

Kongensbro

07-04-2018

Rallysprint

Kongensbro

02-06-2018

Minirally

DM 4

Djursland

23-06-2018

Klubrally

Djursland

04-08-2018

Klubrally

Lukket løb
JFM hold. Jysk-fynsk
fejde

11-08-2018

Rallysprint

Yokohama vest

Randers

02-09-2018

Klubrally

Lukket løb

Randers

23-09-2018

Klubrally

JFM 4

Lime

21-10-2018

Rallysprint

Yokohama Finale

Fredericia

Randers

Der afholdes rally officialkursus 1/2 i klublokalerne.
Der holdes klubrallykursus på et tidspunkt inden sæsonstart.
Der holdes et R1 kursus lørdag d. 17/3. Værd at bemærke er at R2 licens ikke
findes i 2018, og at man skal have deltaget i R1 kursus for at deltage i
rallysprint i 2018. Dette er for at forsimple reglerne for licenser.
EVENTUELT
Nyhedsbrevet til årsskiftet er ved at være på trapperne.
Vi har været til møde med politiet i Randers vedr. ulykken i september.
Politiet betragter uheldet som et hændeligt uheld, og der sker ikke mere fra
politiets side i forhold til klubben.
Arbejdstilsynet har ikke lavet en endelig rapport. Denne afventer vi.
Mindefonden afsluttes til årsskiftet, og Jens Erik og Bent Mikkelsen vil
overrække donationerne i starten af det nye år.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 21/2 kl. 19.30 hos Kasper

