Referat bestyrelsesmøde
Mødeleder: Ole
Referent: Kim Nichum
Dato: 3/4-2018
Varighed: Start kl. 18.00

Tilstedeværende:
Ejnar, Louise, Asmus, Alex, John, Ole og
Kim
DASU: Ture Hansen, Henrik
Fraværende:

Slut kl.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Før dagsorden:
Møde med DASU´s formand og generalsekretær. De har fremsendt følgende:
Bestyrelsen ønsker at præsentere jer for nogle af de allerede vedtagne planer vi arbejder med
(fx DIF-strategiaftale), samt nogle af de tanker og ideer, vi har til fremtiden for DASU.

Der er bestilt smørrebrød til alle, så jeg vil gerne høre hvis der er nogen, der ikke kan
komme.
Vil gerne høre hvad klubberne har på hjertet og hvad DASU kan gøre for at gøre det
nemmere som klub, eller nemmere at komme i gang.
Ture:
Vil fortælle om DIF og DASU sammenarbejde. DIF er en af de største økonomiske
støtter til DASU.
Systemet er lavet lidt om. Nu skal man gennem et politisk program som løber gennem
4 år. En af de ting der skal gøres er hvordan man gør det nemmere at komme i gang
med sporten.
Bilag fra DASU ”Strategiaftale spor 1” mht. hvordan og hvad skal der til.
Arbejder mod at reglement ændringer udgives senest 15. november hvor det har været
til høring i klubberne. Så processen skal starte måske i august.
Bilag fra DASU ”Strategiaftale spor 2”
Bilag fra DASU ”Strategiaftale spor 2”
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Klubbernes udfordringer.
DASU’s hjemmeside er i KAC’s mening lidt svær for nye eller førstegangs søgende.
Svært at finde de informationer man som køre skal bruge i de forskellige reglementer.
Svartider er der ikke nogle af ved DASU. Dette er måske et ønske fra KAC.
Kursusmateriale skal offentliggøres på samme tid til alle klubber fra BU samtidigt.
Sammenarbejdet med BU og DASU har i 2017 været positivt og kørt rigtigt godt.
Klubber skal gerne arbejde mere og bedre sammen.
Ambulance bekendtgørelsen er der ikke noget nyt om.
Rallysport udvalget er godt
2018 folkerace reglement blev drøftet.

Efter mødet med DASU:
Dagsorden:
1.

Godk. af referat fra
sidstemøde

2.
3.
4.

Regnskabet
a: Let oversigt

5.

Bestyrelsen

6.

a: Situationen i folkerace

7.
8.

Baneudvalget

9.

a: Åbent hus

Godkendt
Gennemgået
Louise og Carsten snakker
sammen omkring nye
medlemmer og betalinger, så
vi kan oprette dem ved
DASU

Drøftet og afventer Drøftet
intern og info kommer
senere.

Rykker for godk. af
baneændringer ved BU
Politi tilladelse søges.

Ole
Ejnar

Ejnar og Carsten tager sig af
Åbent hus arrangement.
John sender info plakater og
formular til Ejnar.
Løbsleder sendes til DASU
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10.
11.

Støjmåler kursus afvikles d.
7/4
Torsdag rally, klubrally,
rallycross og Rallysprint skal
være repræsenteret til åbent
hus

12.
13.
14.

Crosscart til åbent hus
Byggeudvalg

15.

a: Status på halbyggeri

16.

Ole

Alex

Ole

RC-Royal, motor cross og
KAC laver en dato hvor de 3
klubber laver et fælles udspil
til kommunen.

17.
18.
19.

Orientering fra:

20.

a: Formanden

Ole har tilmeld KAC til et
arrangement ved Vamdrup
lufthavn. 4/8 2018

b: Bestyrelsesmedlemmer

Ejnar
515 udgår der kommer
rettelsesblad ved DASU
Kursus i folkerace
532+ bliver afviklet snarest
Internet i hus og dommertårn.
Mixerpult undersøges

Ejnar
Kim
Kim

KAC logo fra John
Er godkendt
Asmus
Baneændring er lavet mangler
godkendelse
Dræn i sving 1 er lavet
Doserblad købt
Starter på IH traktor skiftet.
Rengøring til klubhus og
dommertårn priser hentes

Ole
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Alex
Torsdagsrally hvor skal det
afvikles.
Klubrally løb afvikles af
anden klub.
Klubrally kursus er under
planlægning.
Tøj hentes der pris på.
Kim
Messe gik fint med mange
folk der kom forbi.
God tilslutning.
8.Eventuelt
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