BESTYRELSESMØDE I KLUBLOKALERNE 20/3 2019
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
V-udvalget: Leif Johansen
R- Udvalget: Torben Gregersen, dog fungerer Jan som formand indtil
sommerferien, idet Torben har meget travlt indtil da.
NYT FRA DASU
Siden sidste bestyrelsesmøde, er der ikke kommet nyt fra DASU.
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
Der er ingen korrespondance siden sidste bestyrelsesmøde.
NYT FRA A-UDVALGET
Vi har afsluttet præmiewhistturneringen
Torben Frederiksen
Kenneth Kjeldsen
Egon Brøndum
Dummekæppen tilfaldt Kenneth Kjeldsen
Vi skal til at arrangere sommerfesten.
Connie og Bente kunne godt tænke sig at der var flere aktiviteter under audvalget. Det vil være godt at holde et møde i udvalget, hvor flere ideer kan
luftes.
Det kunne være en ide at lave en vinterturnering i Rallysimulator, hvor man
kan køre mod hinanden.

NYT FRA B-UDVALGET
Vi har lige fået et nyt medlem til bane, som tidligere har været medlem i
Århus. Vi ved ikke om han skal køre asfalt, eller offroad.
Vi er blevet kontaktet om kommende arrangementer, hvor vi skal hjælpe
som baneofficials. Desværre er vi optaget af vores eget arrangement 13/4.
Vi har haft 2 mand på flagkursus, og de bestod begge. De vil også gerne
hjælpe ved rallyarrangementer.
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Vi har allerede nu været ude at køre flere gange.
Poul m.fl. laver Classic day arrangement 14/4 fra Shell i Støvring.
9/7 kan alle deltage i besøg på Strøjer samlingen på Fyn.
Det koster 100,- at deltage og et 3 måneders medlemskab af DASU er
inkluderet
NYT FRA R-UDVALGET
Herluf Bjerg fra LOMS, har henvendt sig om vi kan hjælpe med
afviklingen af Mads Kjærs Mindeløb, som afvikles 22/4. Jan Kidmose
kigger på om vi kan stille et hold.
Rallyudvalget har haft møde, hvor bl.a. de nye klasser i klubrally blev
diskuteret. Der var ikke mange deltagere i standardbil klasserne til løbet i
KOM 3/3. Men det ser nu meget bedre ud på deltagerlisten til Sønderbæk
Auto løbet.
Der er nye udfordringer for løbslederne i år, da sikkerhedsplaner bliver
kontrolleret ekstra ved DASU. Jens Erik har haft kontakt til rallyudvalget,
og har bedt om bedre arbejdsforhold for løbsledere.

Vi afholder årets første arrangement nu på søndag d. 24/3 i form af
Sønderbæk Auto Klubrally JFM1. 50 biler er til start og heraf er
imponerende 25 hold fra Randers Auto Sport. Officials er på plads, og der
er 50 personer i gang.

Derefter er det Yokohama Rallygrandprix, som afvikles 13/4 i Kongensbro.
Arrangementet foregår på grunden ved asfaltværket, og afvikles efter
Yokohama princippet. Endvidere afvikles om formiddagen rallytest på en
hastighedsprøve syd for Kongensbro.
EVENTUELT
Materiellageret er som bekendt hos Kurt Hansen, men der mangler en
lagerforvalter. De allerfleste holder pæn orden, men somme tider kan det
komme til at rode lidt. Der appelleres til løbslederne om at holde orden.
Jan laver billeder af hvordan tingene skal stå, og hænger disse op.
Det vil være relevant, om løbsledere kan få en nøgle til klublokalerne.
Kunne det være relevant med nøgleboks med kode?
Det besluttes at nøgle kan udleveres efter henvendelse til Jens Erik.
Vores hjemmeside har 3 afdelinger, men alle afdelinger viser en rallybil.
Igen oplyses det, at de enkelte udvalg selv er ansvarlige for hjemmesiden.
Michael og Berit fra rallyafdelingen vil gerne lægge nyt rallystof på
hjemmesiden.
RB72 skiltet ved indgangen til klublokalerne, bliver fjernet i løbet af nogle
uger. Herefter skal vi have sat et nyt logo op. Der er flere muligheder, fx
laserskåret logo i rustfrit stål.
Campingpladsen er ved at vågne, og vi holder åbningsdag 30/3
Toilet bygningen trænger til at blive malet indvendigt.
Ønsker til campingpladsen sendes som en ønskeliste til bestyrelsen.
Det er fortsat sådan, at hvis man laver løb for RAS er det muligt at få et
forskud til udgifter op til arrangementet. Dette er informeret i dokumentet
RAS manual.
RB72 holder endelig afleveringsforretning d. 24/2, og her tager de deres
kridtmaskine med.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 1/5 kl. 19 hos Jens Erik.

