BESTYRELSESMØDE HOS KASPER 18/2 2018
Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole
Nielsen, Kasper Schøler Morten Lunøe – referent.
NYT FRA DASU
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DASU 21/12, med Henrik Møller
Nielsen som formand. Henrik vil tage ud og tale med de enkelte klubber, og
vil besøge 5 klubber i år. Det er et led i DASUs strategi, om fastholdelse af
medlemmer.
Hans Bruun fortalte om DASU rally Academy, som støttes af FIA midler.
Skolereformerings projekt Hestekræfter, hvor skoleelever skal ud af
klasselokalerne for at se hvad motorsport er. Det skal være en indgang til at
lære om fysikken bag motorsport. Det skal munde ud i et 4 ugers
undervisningsforløb, og kommer til at foregå i tilknytning til gokartbaner.
DASU har lavet en strategi for de 4 kommende år, hvor trænere, løbsledere
og officials. mv. skal have udviklet kompetencer.
DASU har indført nyt regnskabsprogram, og arbejder på at ændre proceduren
så regnskabsårets gang følges.
Bestyrelsen har fordelt sportsgrenene imellem sig. Se mere på DASU.dk
Man kan nu købe en helsides annonce i Autosport for 1000,-, men dog er
kravet at annoncen omhandler et arrangement i DASU.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Der er kommet brev fra Norddjurs kommune, som fortæller at vores adresse
på campingpladsen er forkert, idet huset ligger på den forkerte side af vejen.
Derfor ændres adressen pr. 5/1 til Havhusevej 8b.
Et medlem har forespurgt om leje af RAS festtelt til privat formål. Teltet kan
lejes for 400,-

NYT FRA B-UDVALGET
Der er ikke nyt siden sidste bestyrelsesmøde.
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
RAS har været repræsenteret til Winter Trial 10/2.
Ellers går vi og venter på at det bliver forår.
Der har været et par henvendelser på Facebook, om et hold som gerne vil
prøve o-sporten.
NYT FRA R-UDVALGET
Vi har haft officialkursus 1/2 med 51 deltagere. Vi fik lov at bruge John
Larsens kursusmateriale. Deltagere, som vil være officials, og som ikke
var medlem af DASU har vi indmeldt i DASU. Det drejer sig om 13
personer.
Vi har holdt klubrallykursus i går 17/2, hvor 26 deltagere var med. Kurset
var overtegnet, og vi måtte sige nej til flere hold. 5 hold har allerede meldt
sig ind i RAS. Kurset blev holdt af Jacob Nielsen i samarbejde med Hans
Wester.
Vi holder R1&C1 kursus d. 10/3.
Næste arrangement er Sønderbæk Auto Klubrally JFM1 som kører 25/3.

EVENTUELT
Klubbens årsplan.
Jens Erik og Bent Mikkelsen har besøgt de efterladte efter ulykken i
Randers. Der var blevet indsamlet 207.491,-, som deles til de 2 familier.
Pengene får ikke de unge mennesker tilbage, men de var glade for, at
nogen har tænkt på dem.

Forsikring på vores netbank er nu blevet obligatorisk, og koster 250,- pr.
kvartal.

Vi mangler stadig rapport fra arbejdstilsynet vedr. ulykken i Randers.

NYT FRA A-UDVALGET
Vi har holdt 5. og 6. afdeling af præmiewhist, og resultaterne kan ses på
rasnyt.dk

Vi ser frem til et år, hvor indtægterne bliver mindre end tidligere år.
Derfor besluttes det at der ikke længere er 50% rabat på RAS medlemmers
start i åbne RAS arrangementer. Dog betaler RAS startgebyr til JFM for

hold i August 2018. Vi støtter fortsat RAS medlemmer under 25 år med 300,pr. åbent løb de deltager i. Forudsætningen er fortsat at man hjælper til ved 2
RAS arrangementer.
Vi har talt en del om hjemmesiden, hvor vi overvejer at skifte til anden
udbyder. Jens Erik har været i dialog med Telanco, som i dag er udbyder.
Telanco har tilbudt at lægge hjemmesiden om til en nyere platform, som er
mere velegnet til smartphones. Det koster 6-8000,-, og svarer til, hvad vi
ellers kan finde frem til af alternativer. Det besluttes, at vi gør dette.
Dræn på strandgrunden: Finn har talt med en entreprenør, som gerne vil
hjælpe os med at dræne på strandgrunden mod at komme med til vores
præmiefest. Vi planlægger at gøre det d. 24/3, Finn aftaler med
entreprenøren. Ved samme lejlighed vil vi føre strøm under vejen.
Generalforsamlingen holdes som bekendt 1/3, og der er tilmelding ved Jørgen
Møller senest mandag d. 26/3.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 22/3 kl. 19.30 i klublokalerne,
hvor alle udvalgsmedlemmer er repræsenteret.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag den 1. marts 2018 kl. 18.30
I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers NV
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Udvalgsformændenes beretninger.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand, på valg er Jens Erik Jensen
8. Valg af revisor, på valg er: Jørgen Skjøt
9. Valg af udvalgsmedlemmer
På valg er:
A-udv.: Rita Møller og Anne Marie Østergaard
B-udv.: Nick Sørensen og Peter Hansen (Peter valgt for et år)
O-udv.: Leif Johansen og Egon Brøndum
R-udv.: Jacob Nielsen og Kasper Schøler
10. Valg af suppleant. På valg er Alan Brøndum
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 SKAL være formanden skriftligt i
hænde senest den 11.
februar 2018 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 16. februar 2018
For at nogen kan vælges, SKAL de enten selv være til stede eller have skrevet
under på en fuldmagt.

