
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS JØRGEN 7/9 2019 

Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Torben 

Gregersen, Morten Lunøe – referent. Afbud: Finn Pedersen. 

 

 

NYT FRA DASU 

Der er indkaldt til dialogmøde på onsdag 11/9 i Middelfart kl. 19. Jens Erik 

og Torben fra RAS deltager. På programmet er det forestående 

repræsentantskabsmøde, samt diverse punkter til diskussion. Et forslag er at 

der fremadrettet ikke kan stilles forslag på selve repræsentantskabsmødet. Et 

andet forslag går på at, man fremover til hvert udvalg vælger en formand og 4 

medlemmer til et udvalg, hvor man i dag vælger 5 medlemmer, og senere 

vælger en formand ud af de 5.  

Der ligger et forslag vedr. støttemedlemmer, som går ud op at man kan være 

medlem af en klub uden at kunne tegne licens og modtage autosport. Man 

betaler således kun kontingent til sin egen klub.  

Der er forslag om at ændre i reglerne for afstemning af udvalgsmedlemmer.  

 

Som bekendt har vi lavet en medlemsundersøgelse blandt RAS 

medlemmerne. Vi er glade for alle svarene, der er indkommet. DASU har 

foreslået at gennemgå resultaterne for os d .12/9, men det passer meget 

dårligt i kalenderen. Vi arbejder på at finde et andet tidspunkt. Her vil vi 

kigge på resultaterne, og kigge på hvilke tiltag der kan gøres for at øge 

tilfredsheden blandt medlemmerne.  

 

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 

Der er nu kommet en afslutning på forløbet efter den tragiske ulykke i 2017. 

Politiet har på arbejdstilsynets foranledning sigtet RAS for ulykken.  

Bestyrelsen har valgt at indgå forlig med anklagemyndigheden, og det 

betyder RAS betaler en bøde på 80.000. I forløbet har vi haft hjælp fra et 

advokatfirma med erfaring i arbejdsskadesager. DASU hjælper med at 

afholde en del af omkostninger til denne juridiske bistand.  

 

Sagen om salg af grunden ved siden af strandgrunden spøger stadig. 

Bestyrelsen skal igen skrive under på at vi frasiger os vores forkøbsret.  

 

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Siden sidst har vi afviklet sommerfesten, hvor ca. 50 personer deltog. Der 

blev afviklet klubrally, hvor 12 hold deltog.  

 

Vi planlægger at afholde RAS præmiefest lørdag d. 9/11. Denne gang 

holdes festen i vores nye klublokaler.  

 

Præmiewhistturneringen starter op torsdag d. 10/10 

 

NYT FRA B-UDVALGET 

Afbud fra Finn.  

Vi har fået en nyt medlem under banesporten. Det nye medlem har taget 

banelicens.  

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Vi ser frem til at holde arrangement 28/12  

 

NYT FRA R-UDVALGET 

Siden sidst har vi afviklet klubrally i forbindelse med sommerfesten, hvor 

12 hold deltog.  

I August afviklede vi Yokohama mesterskabet, og denne gang var det på 

en ny lokation i Dronningborg. Den nye bane var et forsøg, og 

konklusionen var at banen var for lille og underlaget var for dårligt. 

Grundet kraftig regn måtte banen kortes op. Såfremt vi skal lave 

Yokohama mesterskabet næste år, vil vi arbejde på at finde et andet sted.  

 

I søndags afviklede vi en afdeling af klubmesterskabet på køreteknisk 

anlæg.  

 

Vi havde 14 biler til JFM for hold.  

 



 

 

Ansøgning om arrangementer til næste år skal snart indsendes. Derfor holdes 

planlægningsmøde i RAS klublokaler 26/9 kl. 19.30. 

 

Rallyudvalget har rettet henvendelse vedr. RAS som mulig arrangør af DM 

finalen 2020.  

En enig bestyrelse har givet Carsten Møller mandat til at gå videre med at 

planlægge et rally i efteråret 2020.  

 

EVENTUELT 

Vi har haft et tyveri i vores klublokaler. Printeren til officialkort er blevet 

fjernet fra skabet i kopirummet. Tyveriet er sket i forbindelse med en af de 

mange udlejninger af lokalerne. Vi har erstattet printeren.  

Konsekvensen heraf er af vi aflåser skabene med den slags udstyr.  

 

Vi fortsætter med at have WIFI i klublokalerne.  

Vi har fået en regning på vandafledning i klublokalerne. Da vi kun bruger en 

brøkdel af den vand, der bruges på grunden, skal vi have sat et ekstra vandur 

op. Vi sætter 2 ekstra skabe op, så alt service kan være samlet i området ved 

siden af baren. Endvidere sætter vi flere overskabe op til gamle klubblade 

mv.  

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 16/10 kl. 19 hos Torben 


