
 

 

BESTYRELSESMØDE MED UDVALG I KLUBHUSET 10/6 2021 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Berith 
Nanett Grønbech Hansen, Morten Lunøe – referent. Afbud Charlotte Abel. 
 
Endvidere deltog fra udvalgene.  
Connie Sose, Dorrit Grønbech 
Jan Kidmose 
Per Johansen, Egon Brøndum, Poul Brøndum 
Peter Herum Hansen 
 

 
NYT FRA DASU 
Der er ikke kommet nyt fra DASU siden sidste bestyrelsesmøde.  
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Der er ikke kommet korrespondance siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Udvalget har konstitueret sig med Connie Sose som formand.  
 
Vi holder som bekendt strandfest sidst i juni.  
Vi har forespurgt Tom K´s manager om muligheden for et besøg. Det kan 
desværre ikke lade sig gøre. 
Vi har forespurgt på et arrangement med Jason Watt. Det koster mere end 
20.000, - så vi dropper den ide.  
Vi overvejer at kontakte John Nielsen, med muligheden for at komme og give 
et foredrag.  
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Udvalget har konstitueret sig med Finn Pedersen som formand. 
 
Vi har været på Ring Djursland og hjælpe til baneløb. Det gik perfekt.  
Der er stadig ikke afklaring på om der skal køres på Ring Djursland eller i 
Aarhus i september, hvor der er kalenderkonflikt. Det er underligt, at DASU 
ikke skærer igennem. Kalenderkonflikter er ikke noget nyt i sporten, og det 

bliver ikke nemmere af at landet er ramt af Corona.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Udvalget har konstitueret sig med Leif Johansen som formand.  
Vi forventer at afvikle NEZ orienteringsløb d. 6-7/8. Løbet arrangeres af 
RAS, Struer og Omegns Motor Sport med opbakning af Viborg Motor 
Klub, og får centrum omkring Viborg. Der er stadig restriktioner i Sverige, 
men indtil videre regner vi med at gennemføre det.  
 
Vi har kørt en del o-løb, som afvikles uden personlig kontakt.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Udvalget har konstitueret sig med Berith Grønbech som formand. 
 
Vi er i gang med at arrangere Strandløbet, og Yokohama d 14/8.  
Vi arbejder på at samle biler til åbent hus i starten af juli.  
 
Malle har spurgt om vi har energi til at holde Yokohama finalen, da en 
anden arrangør ikke kan bruge det planlagte areal. Vi har mange 
arrangementer i kalenderen, så vi siger nej tak.  
 
Vi har overtaget en del materiale fra AAS rally afdeling. Det ligger nu på 
vores lager.  
 
Vi vil gerne have en kalender, over hvornår klublokalerne er udlejet. Vi 
prøver at lave en kalender, som viser hvornår lokalerne er udlejet.  
 
Vi vil gerne have opdateret låsen på klubbens materialelager, så nøglen til 
klublokalerne kan bruges.  
 
Vi har udvidet materialelageret, så vi kan have alle tønder på lager.  
 
 
 
 



 

 

EVENTUELT 
Det ville være en god ide at udskifte sternbrædderne på klubhusets gavl, da 
de er meget slidte. Ole og Jens Erik kigger på det.  
 
Charlotte og Jens Erik besøgte Jørgen Møller tidligere på ugen, og fik 
overdraget alle klubbens dokumenter. Charlotte får i nærmeste fremtid 
overdraget banken.  
 
3/7 er der som bekendt åbent hus i klublokalerne, hvor vi stiller an med biler, 
hoppeborg m.v.  
 
Et par gange har der været beskidt service i klublokalerne, så husk at rydde 
op efter jer.  
 
Jørgen er som bekendt stoppet som kasserer, og Charlotte overtager alle 
Jørgens tidligere opgaver. Dog vil Jens Erik vil tage sig af nøgler til 
strandgrunden, og pengekassen i toiletbygningen.  
 
Vi har fået et tilbud på reparation af brusenichen i toiletbygningen. Det vil 
koste ca. 12.000, og det vil kræve at vi selv gør noget.  
 
Vi har planer om at købe nye trappetrin til strandtrappen, så de kan blive 
skiftet her til sommer. 
 
Der bliver indkøbt en stige til strandgrunden. 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag d. Torsdag d. 26/8 kl. 19.  
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