
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS OLE 5/10 2018 

Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, 

Torben Gregersen, Leif Johansen, Morten Lunøe – referent.  

 

NYT FRA DASU 

Jens Erik og Torben var til dialogmøde 26/9, hvor reglementsændringer var 

til diskussion. Det skal være nemmere at komme ind i sporten, og derfor skal 

reglementerne være simplere. Meget materiale vil derfor blive flyttet til 

relevante cirkulærer. Reglementsændringer skal fremover offentliggøres 

15/11. Herved skal det være muligt at bygge en bil over vinteren, uden at 

tekniske detaljer kommer til at konflikte med reglementerne.  

Ellers var det et godt møde som forløb i en god tone.  

 

Vi har fået skrivelse fra DASU vedr. official lister. Man kan i dag ikke lave et 

udtræk fra DASU hjemmesiden og se hvor mange official licens indehavere 

vi har i klubben. Det skyldes persondataloven. Fremover skal man finde 

denne information på samarbejdsplatformen Podio under DASU. DASU skal 

have besked om hvem der skal have adgang til denne info i Podio. Vi beder 

om adgang til bestyrelsen.  

 

Fremover skal kandidater til bestyrelse og udvalg under DASU lave en 

beskrivelse af, hvem man er og hvad man vil arbejde på. Der er kommet et 

udkast til en skabelon for, hvad man skal oplyse.  

 

Vi har fået en stemmeliste til den forestående generalforsamling. Den er 

baseret på medlemstallet pr. 30/9. Vi er nu 192 medlemmer og 11 vejsports 

licenser 102 rally licenser og 7 bane licenser. 

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN  

Der er ikke kommet korrespondance siden sidste møde 

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Vi starter med præmiewhist turneringen nu på torsdag 11/10 i klublokalerne. 

Årsfesten afholdes som bekendt 17/11, og denne gang er det i Romalt 

forsamlingshus.  

 

NYT FRA B-UDVALGET 

Sæsonen er forbi for vores vedkommende. Ellers ikke noget nyt.  

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Vi arrangerer løb 4/11 i stedet for 17/9. Løbet starter ved CB Auto, og har 

mål i klublokalerne. 

 

27/10 arrangerer vi DM i historisk pålidelighedsløb.  

28/12 afvikler vi sædvanen tro Nytårsløbet. 

 

JFM er nu afsluttet, og der er fine placeringer til RAS.  

 

 

NYT FRA R-UDVALGET 

DASU har strammet op på proceduren, hvor løbsledere skal have deltaget i 

det årlige løbslederseminar for at kunne lave løb. Derfor har flere af vores 

løsbsledere mistet licensen til at lave løb. Jens Erik kontakter rallyudvalget 

for at høre om det er rimeligt.  

 

Vi har modtaget en henvendelse vedr. torsdagsrally. Henvendelsen 

kommer fra KOM, og går på om vi vil være med til at arrangere 

torsdagsrally. Derfor holdt rallyudvalget møde om det i mandags. 

Vi er ikke helt klar på at kaste os ud i torsdagsrally, og vi er lidt bange for, 

at det kan gå ud over vores øvrige arrangementer.  

 

Vi har afviklet løb 23/9 og det forløb godt. Løbet blev afsluttet med 

medaljeoverrækkelse i Speed Syd, Speed Nord og JFM.  

 

Næste arrangement er et lukket løb 7/10 på køreteknisk anlæg.  

 



 

 

Kurser for 2018/2019 skal planlægges, og der skal udsendes indkaldelse. Jens 

Erik kontakter DASU for at høre om en plan for kurserne.  

 

EVENTUELT 

Klublokaler: 

Der er udarbejdet en slutseddel, som vi skal skrive under på.  

Vi overtager huset pr. 1/11, og har opsagt de nuværende lokaler pr. 1/12. 

Bent Mikkelsen varetager de juridiske aspekter for RAS.  

Vi skal have flyttet alle vores ting til de nye klublokaler. Flyttedagen 

besluttes at være 24/11. Vi pakker ned i klublokalerne 15/11 kl. 19.00  

Ved de nye klublokaler skal vi have en ordentlig skraldespand.  

 

Vandrepokaler som skal uddeles ved årsfesten skal afleveres i klublokalerne 

senest 8/11. Navnene der skal stå på pokalerne skal oplyses til Morten Lunøe, 

som sørger for graveringen.  

 

Vi har bestilt og fået en rigtig printer til offcialkort. DASUs forsikringsfond 

har betalt for printer og tilbehør.  

 

Der holdes møde i campingpladsudvalget tirsdag d. 16/10 kl. 19.30 hos 

Kasper.  

 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 31/10 kl. 19.00 i klublokalerne.  


