BESTYRELSESMØDE PÅ TEAMS 14/4 2020
Tilstede: Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, Leif Johansen, Berith
Nanett Grønbech Hansen, Finn Pedersen, Morten Lunøe – referent.
Bestyrelsesmødet blev holdt, som onlinemøde med primær fokus på ændring
af dato for klubbens jubilæumsfest. Derfor fulgte mødet ikke den sædvanlige
dagsorden, og referatet afspejler dette.
JUBILÆUMSFESTEN
RAS 40 års jubilæumsfest var som bekendt planlagt til 20/5, men grundet
Corona restriktionerne kan dette naturligvis ikke lade sig gøre.
Forskellige scenarier til udskydelse blev diskuteret. Beslutningen blev, at vi
satser på at holde jubilæumsfesten lørdag d. 21/11. Klubbens medlemmer
med påhæng er inviteret til festen, og klubbens præmieuddeling vil foregå
her.
I de seneste år har vi inviteret officials til en hyggeaften, og i de senere år har
den været kombineret med årsfest/præmiefest.
For nuværende er det meget usikkert, hvor mange arrangementer vi kommer
til at afvikle, og derfor venter vi og ser, hvor mange officials vi skal invitere
til hyggeaften. Denne hyggeaften vil formentlig komme til at foregå en aften i
Januar 2021, men intet er besluttet på nuværende tidspunkt.
INPUT FRA RALLYUDVALGET
Det er usikkert, hvor mange arrangementer vi får lov til at afvikle i år.
Grundet Corona virussen bliver årets DM rally arrangementer presset
sammen sidst på året, og vores DM rally afdeling bliver muligvis skubbet til
November. Intet er besluttet endnu, men info følger, når det er besluttet.
Rallysprint arrangementet i Kongensbro, som var planlagt til starten af
August, kan ikke afvikles grundet Corona. Klubrally arrangementet planlagt
samme weekend er aflyst.
Det er usikkert om vi kan afvikle klubrally samtidig med strandfesten, som
også er usikker.

Der har været afholdt møde i rallyudvalget, og ansvarsområderne er blevet
fordelt.
INPUT FRA B-UDVALGET
Vi har undersøgt muligheden for at lave en PR dag, men med Corona, er
det ret usikkert, om vi kan få lov. Endvidere skal vi ud og skaffe biler til
arrangementet.
INPUT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
Vores arrangement i foråret er flyttet til 6/9.
EVENTUELT
De forskellige udvalg har konstitueret sig efter generalforsamlingen.
Formændene er:
A- udvalg: Ole Nielsen
B- udvalg: Finn Pedersen
V- udvalg: Leif Johansen
R- udvalg: Berith Nanett Grønbech Hansen
Camping pladsen er blevet åbnet, og flere har sat deres campingvogn
derud.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste bestyrelsesmøde er ikke planlagt i skrivende stund.

