
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS LEIF 11/8 2020 

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

Nanett Grønbech Hansen, Finn Pedersen, Morten Lunøe – referent. 

 

NYT FRA DASU 

DASU er ramt af COVID-19 krisen, og der er ikke kommet meget 

korrespondance. Der er kommet et referat fra seneste bestyrelsesmøde, hvor 

eneste relevante punkt er frist for indsendelse af forslag til 

reglementsændringer.  

Løb til næste års kalender skal søges inden 1/10.  

 

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 

Vi har fået et tilskud fra DIF på ca. 30.000s om kompensation for manglende 

indtægter grundet COVID-19.  

 

DIF/DGI har puljer til støtte af foreningsaktiviteter. Vi har ansøgt DIF om 

midler til materiel til DM rallyet i Oktober. Bl.a. er der ansøgt om midler til 

en trailer.  

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Vi har afviklet strandfesten, hvor ca. 40 RASére deltog.  

Præmiewhist starter op 2. torsdag i oktober. 

Der var delte meninger om menuen til festen, og det overvejes, om der skal 

findes en anden leverandør.  

 

NYT FRA B-UDVALGET 

Vi har været på Nørlund banen og hjælpe med folkerace. 80 biler var til start, 

og arrangementet blev afviklet på forbilledlig vis, selvom deltagerne var 

opdelt i hold og zoner.  

Vi skal hjælpe på Ring Djursland to gange i September.  

 

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Hold DM i o-løb køres i Holbæk 22/8, og 4 biler fra RAS deltager.  

Grundet COVID-19 er det besluttet at aflyse NM løbet 4. September. 

Ellers afvikler vi nytårsløbet 28/12.  

 

NYT FRA R-UDVALGET 

Vi har afviklet strandløbet hvor 27 deltager var med. 

 

I lørdags afviklede vi rallytest of klubrally under navnet Dagsvad Auto. I 

alt var 33 hold ude at køre, og deltagerne var meget begejstrede for 

arrangementet.  

 

20/8 holder vi 3. afdeling af klubmesterskabet på køreteknisk anlæg i 

Randers. Det er rykket fra 22/8. 

 

6/9 kører vi Yokohama mesterskabet i Kongensbro. 

 

Vi kæmper for at arrangere JFM i klubrally 19/9, men mangler pt. 

løbsleder.  

 

Som tidligere nævnt arbejder vi på at indkøbe en trailer til transport af 

klubbens materiel. 

 

8/9 kl. 19 holder vi planlægningsmøde for arrangementer i 2021.  

 

Årets største arrangement i form af DM rally finalen kører 24/10.  

 

Vi opdaterer snarest stillingen i klubmesterskabet.  

 

Næste møde i rallyudvalget holdes 22/9 

 

EVENTUELT 

Vi udsender et nyhedsbrev efter dette bestyrelsesmøde.  

 

Michael Grønbech arbejder på at få den nye hjemmeside i gang.  

 



 

 

Klubaftener starter op igen torsdag d. 3/9, og holdes den første torsdag i hver 

måned indtil næste sommer.  

 

Murværket på klubhuset er blevet fuget om, så vi trygt kan gå vinteren i 

møde.  

Vi overvejer at spørge kommunen om lov til at fjerne træerne langs huset for 

at forhindre algevækst på taget.  

 

Naboen på strandgrunden har fået ny antenne til modtagelse af internet. 

Muligvis kunne dette hjælpe på modtagelsen på strandgrunden. Leif 

kontakter udbyderen Primanet, og så må vi se om det hjælper på dækningen.  

 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d 24/9  kl. 19.00 hos Jens Erik 

 

 

 

 

 
 

 


