
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS JENS ERIK 12/6 2019 

Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole 

Nielsen, Jan Kidmose, Morten Lunøe – referent.  

 

 

NYT FRA DASU 

Der er kommet referat fra seneste bestyrelsesmøde i DASU. Ture Hansen fra 

DASU har deltaget i et møde om Formula Student, som er et samarbejde 

mellem DASU og uddannelsescentre.  

Der har været overvejelser om at indføre elektronisk system til afstemninger 

ved kommende repræsentantskabsmøde.  

HAMU har henvendt sig til bestyrelsen om at få ændret klubrallyreglementet. 

Bestyrelsen kan ikke ændre dette, da det sorterer under rallyudvalget. RU har 

meddelt at reglementsændringer sendes i høring til efteråret inden vedtagelse.  

DASU har fået midler fra DIF til at gennemføre projektet motorsport unge og 

science. 

SAS har ansøgt forsikringsfonden til omkostninger i forbindelse med 

førstehjælpskursus. DASU anbefaler at medlemmer forsikres i Tryg, hvorved 

der sendes støttekroner til DASU.  

RAS har søgt om midler til køb af E-sport udstyr til klubben. Desværre vil 

DASU ikke støtte enkelte klubbers initiativer, men foreslår i stedet at man 

søger midler hos DIF.  

Der er lavet en aftale med Players 1st. om ”Medlemmet I Centrum systemet”, 

som er et spørgeværktøj, der kan bruges til at tilrette foreningens aktiviteter 

til medlemmernes ønsker.  

 

Rallyudvalget har søgt om yderligere 40 trackere, så alle deltagere kan være 

dækket. Pengene til dette er blevet bevilliget.  

 

Leif og Finn deltog i dialogmødet i Maj. Der var indledningsvis et oplæg fra 

bestyrelsen. På mødet blev foreslået en ekstra medlemskategori i form af 

”støttemedlemsskab”, men bestyrelsen mente ikke dette var relevant, da 

passive medlemmer kun betaler 100,- årligt til DASU. Processen for valg af 

formand og udvalgsmedlemmer var til diskussion. Der var forslag om at 

vælge formanden for et udvalg først, og herefter vælge de øvrige medlemmer. 

Der var forslag om at alle DASU medlemmer skal stemme til valg af 

udvalgsmedlemmer under DASU, hvilket syntes meget besværligt at 

gennemføre i praksis.  

 

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 

Nordkystvejen 57 ved strandgrunden er til salg, og vi har forkøbsret til at 

købe et jordstykke, der støder op til strandgrunden. Vi agter ikke at gøre 

brug af retten, men foreningen Randers Auto Sport skal ved fuldmag 

frasige sig retten. For at dette går rigtigt til, skal bestyrelsen underskrive en 

fuldmagtsformular.  

Randers Kommune har skrevet til os vedr. en ny forening tilknyttet Borup 

Byvej 105. Det er en agility klub, som skal have til huse i 

omklædningsbygningen bag vores hus. Foreningen skal have deres grej 

stående i en container. Dermed burde vi også på sigt kunne få lov til at 

stille en container til vores grej.  

 

Der er kommet indkaldelse til retssagen vedr. ulykken i 2017. Retssagen 

kører 24/10, hvor involverede RAS medlemmer skal møde i retten. Bent 

Mikkelsen er vores juridiske rådgiver, og advokatformaet Horten er 

antaget som vores forsvarer. Horten har god erfaring i sager om 

arbejdsskader. 20/6 skal Jens Erik og Bent Mikkelsen mødes med 

advokaten. 

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Weekenden 21-22-23/6 står i sommerfestens tegn. Lørdag køres der 

klubrally, og om aftenen griller vi.  

 

NYT FRA B-UDVALGET 

Vi har været på Ring Djursland, og til Clasic Race Aarhus som officials. I 

lørdags var vi til Rallycross på Nysum.  

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Vi er i gang med Nordjysk mesterskab, hvor 4 hold fra RAS deltager. 

11 nye prøvemedlemmer har været ude at prøve at køre Classic løb.  



 

 

NYT FRA R-UDVALGET 

Vi arbejder på strandløbet 22/6, Randers ugen15/8, Yokohama mesterskabet 

10/8, Hinge Auto løbet først i september, Lime løbet sidst i september. 

Yokohama mester skabet kommer til at køre på den gamle Dronningborg 

Maskinfabriks arealer.  

Der er kommet en henvendelse om involvering i et DM rally i 2020. Dette 

overvejes i klubbens rallyudvalg.  

 

Der afholdes Jysk Fynsk Fejde og RAS sponsorerer som sædvanlig 

startgebyret til holdene fra RAS.  

 

EVENTUELT 

I kommende weekend arrangeres der Le Mans event i klublokalerne. Her kan 

man komme og opleve Le Mans i den rette stemning på storskærm, sammen 

med klubmedlemmerne. Arrangementet starter kl. 14.30 med kaffe/kage, og 

senere bliver der grillet.  

 

Vi har fået etableret internet i klublokalerne i form af mobilt bredbånd fra 

FullRate. Det er sat op og virker.  

 

SIKR har sendt en kontingentopkrævning. Vi fortsætter vores medlemskab af 

SIKR.  

Vi har købt en stabler til materialelageret. Stableren kan løfte over 1 meter, 

men fra bestyrelsen gøres der opmærksom på at løft over 1 meter kræver 

truckcertifikat.   

 

Vi overvejer at købe en gasgrill til klubbens arrangementer. Jens Erik skaffer 

en.  

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 7/9 kl. 15 hos Jørgen  


