
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS JØRGEN 1/5 2019 

Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole 

Nielsen, Kasper Schøler Afbud fra Rallyudvalget, Morten Lunøe – referent.  

 

 

NYT FRA DASU 

Der er indkaldt til dialogmøde 15/5 kl. 19 i Middelfart. Der er mange punkter 

på dagsordenen til drøftelse, herunder emner til repræsentantskabsmødet i 

efteråret. Leif og Finn deltager fra RAS.  

 

Der har været udskiftning i banesportsudvalget, hvor Ronnie Søgaard og 

Steffen Møller er indtrådt i udvalget indtil kommende 

repræsentantskabsmøde.  

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 

Retten i Randers har skrevet til os vedr. ulykken i 2017. Vi skal vælge os en 

advokat, med mindre vi vil acceptere den beskikkede. Vi kontakter DASUs 

sekretariat for rådgivning.  

 

Realmæglerne Djursland har kontaktet os vedr. salg af nabogrunden til 

strandgrunden. Vi har forkøbsret på jorden. Vi vælger ikke at gøre brug af 

vores ret.  

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Vi planlægger strandfesten som afviklet 21-22-23/6 som afvikles med 

motorløb og helstegt gris. 

 

NYT FRA B-UDVALGET 

Sæsonen er i gang, og vi skal ud og hjælpe her i maj måned.  

 

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Vi har været ude at køre DM1/JFM1, og klubben ligger nu på en 3. plads i 

holdkonkurrencen. 14/4 var vi med til at afvikle Classic Day, hvor 6 nye hold 

var ude at prøve pålidelighedsløb.  

NYT FRA R-UDVALGET 

Sønderbæk auto JFM 1 & SpeedNord 2 blev afholdt d.24-3-2019 ved 

Jess/Sønderbæk Auto.  

 

51 biler var tilmeldt, og de 47 kom til start.  

Der var 34 som gennemført og 13 udgik, og der var ikke nogen materielle 

skader på skader på tredje mands ejendom. 

 

Vi havde 48 officials i form af løb ledelse, tekniskkontrol, 

køkkenpersonale samt vores officials ud på prøverne. 

Der var igen hjælp fra motorsport Nordjylland samt Henrik Vestergaard 

fra Århus kom som ny hjælp, med et hold på 6 mand. 

 

Fredag d.12-4-2019 blev der afholdt klubmesterskabs løb i forbindelse 

med at kørerne skulle hjælpe med at få gjort klar til grand prix dag efter. 

Der var ca. 20 hold fra RAS som var mødt op, hvor klubmesterskabsløbet 

blev afviklet uden de store problemer. 

 

Dagen efter blev der afhold rally test ved Skorup pr. Fårvang, hvilket var 

en ny prøve vi havde.  

Der blev testet pænt de to timer den varede af de 28 biler, som var tilmeldt 

Der var ikke de store afkørsler, men nogle blev ramt af punktering. 

Efter testen havde vi vores rally grand prix på Much asfalt, hvor 63 biler 

var mødt til denne start hvor, Randers Auto Sport stillede op med 12 biler. 

RAS havde igen gang i vores officials som var 30.stk i alt, der hjalp til 

med afviklingen, som ikke have de stor uheld. 

 

Bare 9 dage efter var der 6 mand fra RAS som var i Lemvig for at hjælpe 

med at passe en prøve ved Mads Kjærs minde løb. 

Og her den 4 maj vil RAS igen have et mandskab ude og hjælpe med at 

afvikle et klubrally, det er oppe ved motorsport Nordjylland. 

 

Næste løb i RAS regi er strandfestløbet. 

 

 



 

 

EVENTUELT 

Kasper Schøler deltog i bestyrelsesmødet under eventuelt.  

Kasper fortalte om DASU Esport, hvor e-sport er temaet. Kaspers nabo 

Steffen er med i projektet, som hedder Danish Racing League. Nu deltager 

160 personer i hver event, som afvikles hver uge.  

Da projektet nu kører under DASU, vil man gerne have at e-sportsudøvere er 

medlemmer af DASU. Der er unge mennesker med i sporten, og der er en 

mulighed for at de senere vil dyrke andre former for motorsport.  

 

Det besluttes at RAS laver et underudvalg, hvor vi arbejder med e-sporten. 

Kasper vil gerne medvirke til at få dette op at stå.  

Kasper og Jens Erik holder et opstartsmøde med Steffen.  

 

Det kunne være ganske relevant at få et godt internet i klublokalerne. Vi 

begynder at undersøge mulighederne.  

 

Vi har fået lavet 200 RAS streamers, som nu ligger i klubben. Vi har fået 

lavet RAS klubtøj, til alle de som har bestilt.  

Officialkort til alle, som har været på kursus her i vinter, ligger nu her i 

klubben.  

 

Et medlem har fundet en elektrisk palleløfter på auktion. Med denne kan vi 

løfte pallerne på plads i vores lager. Vi beslutter at købe palleløfteren.  

 

Taget på toiletbygningen er nu blevet skrabet ren for mos, og har fået 

algebehandling. Det kunne være relevant at male taget.  

Der skal skiftes nogle brædder på trappen ned til stranden.  

 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 12/6 kl. 19 hos Jens Erik.  


