
 

 

BESTYRELSESMØDE I KLUBLOKALERNE 8/6 2020 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Leif Johansen, Berith 
Nanett Grønbech Hansen, Finn Pedersen, Morten Lunøe – referent. 

 
NYT FRA DASU 
DASU har måttet opsige 3 personer i sekretariatet pga. COVID-19. 
Manglende arrangementer har betydet stor nedgang i indtægterne, så 
opsigelserne var uundgåelige.  
DASU har sendt en oversigt over hvem der tager sig af hvilke opgaver, efter 
opsigelserne. En konsekvens er, at der ikke længere er tilknyttet en sekretær 
til de enkelte sportsudvalg. Som medlem skal man fortsat kontakte DASU på 
hovednummeret eller dasu@dasu.dk, såfremt man har spørgsmål. 
 
Der har været afholdt et webinar d. 27/5 med information om COVID-19 og 
opsigelser på dagsordenen. De inviterede var klubformænd fra DASUs 
klubber. Der bliver snart mulighed for at afvikle mindre arrangementer som 
fx KR light arrangementer.  
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Vi har fået tilbudt ”startpakke” fra Randers Kommune til genåbning af 
foreninger efter COVID-19. Pakken indeholder desinfektionsmidler, 
håndsprit og plakater med information.  
Jens Erik havde dog nået at indkøbe til klubben, men vi forventer, at vi nok 
skal få det brugt.  
 
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi skal snart holde strandfesten, som afholdes efter COVID reglerne. Der må 
max være 50 deltagere og afstandskravene skal overholdes. Der vil være 
buffet, hvor maden øses op af ”personale”.  
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Finn er blevet kontaktet om official medhjælp allerede fra på søndag, hvor 
der køres på Nørlundbanen. Dermed er banesporten ved at starte op igen.  
 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vores første arrangement i år er 20/6, hvor Classic starter op på Sjælland.  
Vi afvikler NEZ O-løb sammen med AAS d. 4/9. Løbet har mål i RAS 
klublokaler 
Sædvanen tro holder vi nytårsløbet 28/12.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Med de nye betingelser for arrangementer vil vi være i stand til at 
arrangere strandfest løbet i forbindelse med strandfesten. Deltagerne bliver 
opdelt i 2 hold, således at der maksimalt er mulighed for at 50 personer 
kan deltage af gangen.  
D. 8/8 afvikler vi lukket rallytest i Fårvang. Samtidig holdes der lukket 
klubrally på området ved Mink asfalt. Sidst på dagen forventer vi at holde 
et sprint for rallykørerne på Munks område. Grundet COVID-19 må kun 
medlemmer af RAS deltage.  
D. 22/8 planlægger vi at lave et lukket løb på køreteknisk anlæg.  
Vi planlægger at holde en afdeling af Yokohama mesterskabet d. 6/9 hos 
Munk asfalt. Afviklingsformen afhænger af COVID-reglerne til den tid.  
19/9 overvejer vi at holde et lukket KR arrangement.  
24/10 holdes DM finalen i Rally 
 
 
EVENTUELT 
 
Datoen for afholdelse af jubilæumsfesten er blevet ændret til fredag d. 
201/11 
 
Klublokalerne:  
Der er blevet opsat troldtektplader på loftet. 
Bordpladen i køkkenet er blevet skiftet 
En ekstra opvaskemaskine er blevet installeret 
Der er lavet arbejdsbord i baglokalet.  
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Internet forbindelsen på campingpladsen er ikke så god på den øverste del af 
pladsen. Vi prøver at hæve masten, og se om det hjælper. Ellers prøver vi at 
etablere en booster.  
Trinene på trappen ned til stranden er ved at trænge til at blive skiftet. Der 
kigges på sagen. I løbet af sommeren.  
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d 13/8  kl. 19.00 hos Leif 
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