
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS FINN 1/3 2020 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Leif Johansen, Torben 
Gregersen, Finn Pedersen, Morten Lunøe – referent. 
 

 
NYT FRA DASU 
Ole, Berit og Jens Erik har været til klubseminar i Middelfart, hvor man 
kunne deltage i forskellige temaer. Vi lærte yderligere om medlemssystemet, 
og hvordan det skal bruges. Der var også info om at tilmeldingssystemet til 
arrangementer er blevet optimeret. Fx kan en deltager ikke tilmelde sig et 
arrangement, hvis medlemmet ikke har tegnet licens.  
 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Vi har fået en forespørgsel om at leje klublokalerne ud til en ungdomsfest. Vi 
takker nej, da vi ikke lejer ud til ungdomsfester.  
 
Vi har fået brev fra kultur og fritid i Randers kommune. Der er en masse 
muligheder for tilskud. Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen.  
Et medlem fra RAS har foreslået at vi laver et støttelotteri, som kræver at vi 
finder gevinster. Vi drøfter det på kommende bestyrelsesmøde, hvor 
udvalgene deltager.  
 
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi har spillet 7. og 8. afdeling af præmiewhist. Der er en opdateret stilling på 
hjemmesiden.  
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Vi har fået arbejdet på at få fornyet vores flaglicenser. Men for at dette sker 
skal medlemmerne på et follow up kursus. Vi har i samråd med Ring 
Djursland fået garanteret, at medlemmerne har fået den nødvendige oplæring, 
og dermed kan licenserne fornyes. 2 af medlemmerne har ikke deltaget i 
kursus, og vælger at være standby indtil næste kursus er tilgængeligt.  

1.-2. og 3. maj starter vil sæsonen op hvor vi hjælper på Ring Djursland til 
Road Racing løb.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi er i gang med sæsonen, hvor Brdr. Brøndum har deltaget i historisk, og 
vundet deres klasse. Ellers er vi klar til sæsonen.  
Vi arrangerer NEZ mesterskabsløb 1. og 2. maj.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Afbud fra Torben Gregersen, men Jens Erik opdaterer 
 
Vi har afholdt 354 kursus, og har fået uddannet 10 officials. 
Vi har afholdt vores eget rally official kursus, og her deltog 7 personer.  
Vi holder Rally R1/C1 kursus næste søndag, hvor 26 personer deltager.  
Et medlem har været på OF 344 kursus.  
 
Planlægningen af Sønderbæk løbet 22/3 er i fuld gang.  
Ligeledes arbejder vi på Kongensbro arrangementet, som kører 4/4.  
 
EVENTUELT 
Generalforsamlingen er holdes nu på torsdag d 5/3. 
45 RASére er tilmeldt, og seneste tilmelding var i fredags.  
 
 
På valg er:   
Formand: Jens Erik Jensen, genopstiller 
A-udv.: Rita Møller og Bente Pedersen, Rita genopstiller ikke 
B-udv.: Nick Sørensen og Peter Hansen, genopstiller begge 
O-udv.: Leif Johansen og Egon Brøndum, genopstiller begge 
R-udv.: Carsten Møller og Kurt Knudsen, genopstiller ikke, endvidere 
udtræder Torben Gregersen 
10. Valg af suppleant. På valg er Alan Brøndum, genopstiller 
 



 

 

Camping: 
I skrivende stund har 9 RAS medlemmer sendt ønske om campingplads. 
Dermed er der plads til alle, som har ønsket.  
Baneudvalg: 
Det har tidligere været drøftet, om baneudvalget i RAS skal bestå. Vi har 
fortsat medlemmer, som kører baneløb, og der er mange baneofficials.  
 
Klubhuset:  
Jens Erik har indkøbt troldtekt plader til klublokalerne, da de pludselig var på 
tilbud til meget favorabel pris. Der sættes ved samme lejlighed nye 
spotlamper op. Projektet startes onsdag 18/3 kl. 18.30 
 
Vi holder jubilæumsfest onsdag d. 20/5 i selskabslokalerne på Agerskellet. 
Notits er udsendt til medlemmerne via mail, og officiel indbydelse udsendes 
en af de nærmeste dage.  
 
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d 18/3 kl. 19.00 i RAS klublokaler. 
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