
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS MORTEB 13/11 2019 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Torben 
Gregersen, Finn Pedersen, Morten Lunøe – referent. 
 

 
NYT FRA DASU 
DASU tilbyder klubseminar til vinter. Seminaret sammensættes ud fra 
nedenstående muligheder. 

 
Vi ønsker at seminaret skal indeholde E-sport, Medlemmet i Centrum og 
klubudvikling samt Uddannelse og kurser. 
 
Efter tilbagemeldingen til DASU fastsættes dato m.v.  
 
Der er kommet datoer for kurser inden for de forskellige sportsgrene. Se mere 
på https://www.dasu.dk/nyheder/kursuskalender-2020-offentliggjort/ 
De forskellige udvalg undersøger, hvem der skal tilmeldes kurserne, og 
kontakter Jens Erik mht. tilmelding.  
 
Repræsentantskabsmødet holdes d. 16/11 i Idrættens hus.  
Jens Erik og Torben deltager fra RAS. Vi har modtaget skriftligt materiale op 
til mødet. Formanden har skrevet en lang beretning, som bl. a. berører det 
frivillige arbejde, og at officials skal behandles ordentligt. 

Udvalgsformændenes beretning er også med i materialet, og rallyudvalgets 
formand har taget bladet fra munden vedrørende tonen melle.  
 
Der er 9 forslag til administrative rettelser til reglement 1.  
 
Der er en række forslag til ændringer, som kan berøre RAS, og 
bestyrelsens indstilling hertil beskrives i nedenstående.  
 
Der er forslag om at ændre reglerne for afstemning ændres. Vi mener, at 
gældende regel er den mest demokratiske, så vi stemmer ikke for.  
 
Afholdelsen af repræsentantskabsmødet veksler i dag mellem 3 steder. Der 
er forslag om, at der fremadrettet kun skal veksles mellem 2 steder.  
 
Der forslag om, at man fremover ikke kan fremsætte ændringsforslag på 
selve repræsentantskabsmødet, men i stedet skal indsende det 4 uger før. 
Vi mener, at det er et dårligt forslag, idet vi ofte har set at små justeringer 
af et forslag på repræsentantskabsmødet har resulteret i den bedste løsning.  
 
Der er forslag om at ændre reglerne for udvalgsmedlemmer, således at 
udvalgsmedlemmer ikke kan fjernes fra udvalget. Bestyrelsen skal fortsat 
kunne udskifte medlemmer i udvalgene. Vi stemmer for forslaget.  
 
Der er forslag om at man kan blive prøvemedlem, hvis man ikke har været 
medlem af DASU i 3 år, samt at passive medlemmer kan indmeldes i 
DASU uden gebyr. Vi stemmer nej til forslaget.  
 
Økonomi: Prognosen for 2019 siger at DASU får et underskud på 173,000.  
 
Valg af bestyrelse: Til bestyrelsen skal væges 2, og der er 2 kandidater.  
 
Vejsportsudvalget: 2 skal vælges og der er 2 kandidater. 
 
Rallyudvalget: 3 skal vælges og der er 3 kandidater. 
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Baneudvalget: 3 skal vælges og der er 3 kandidater.  
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Der er ikke kommet korrespondance siden sidste bestyrelsesmøde.  
 
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi holdt præmiefesten i lørdags og ca. 110 RASére havde en rigtig hyggelig 
aften.  
Julebanko afvikles 12/12 fra kl. 19 i klublokalerne.  
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Der er kommet en henvendelse fra en person, som gerne vil indmeldes i RAS 
og have flaglicens.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Finalen i historisk pålidelighedsløb blev kørt 20/11.  
 
Brdr. Brøndum blev nummer 3 i deres klasse. 
Per Elbæk Michael Eriksen blev nummer 3 i deres klasse. 
RAS blev nummer 3 Jysk holdmesterskab 
 
Vi ser frem til at holde arrangement 28/12  
 
1/5 2020 afvikler vi NEZ i orienteringsløb, som også tæller til DM 
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Der er ikke nye resultater siden sidste bestyrelsesmøde, idet sæsonen nu er 
afsluttet.  
 
Flere rallykørere deltog i dialogmøde i Middelfart i søndags. Mange ting blev 
diskuteret, men mange ting var besluttet inden mødet. Et RAS medlem 
foreslog at 0-1400 klassen i DM-rally ikke skal lukkes som planlagt. Emnet 
var til afstemning blandt de fremmødte og 50% stemte for at den ikke skal 
lukkes.  

 
EVENTUELT 
Der er kommet en forespørgsel fra rallyudvalget vedr. indkøb af 
boogietrailer til at fragte materiel til rallyarrangementer. Det skal sikres at 
flest mulige medlemmer kan køre med traileren, og derfor skal den ikke 
have for stor totalvægt. Rallyudvalget går videre med sagen.  
 
Vi havde E-sport oppe at vende tilbage i maj måned. Vi har lovning på at 
få en demo i klublokalerne her i vinter.  
 
Der er forslag om at arrangere fælles deltagelse i ”Optakt til Formel1” i 
Pakhuset til foråret. A-udvalget står for at arrangere det.  
 
Baseret på erfaringerne fra præmiefesten, er støjniveauet i klublokalerne 
ret højt. Vi bør derfor opsætte akustik plader på loftet.  
 
Utætheden i taget på klublokalerne er nu tætnet.  
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag d. 5/1 kl. 19 hos Ole 
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